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FÖRORD SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Förord
Efter en arbetsam men spännande process i vilken alla 
kommunens förvaltningar, låg- och högstadieelever, 
politiker och näringsidkare har deltagit tog Kommun-
styrelsens planutskott i Burlövs kommun 2012-09-27 
beslut om att sända ut av planeringsavdelningen fram-
taget förslag till översiktsplan kallad ”Framtidsplan 
för Burlövs kommun” på samråd. Samrådet varade 
mellan den 17 oktober och 17 december 2012 men 
därefter förlängde planutskottet yttrandetiden till den 
17 januari 2013. Planen var alltså på samråd under tre 
månader. Under denna tid hade exempelvis invånare, 
föreningar, intresseorganisationer, grannkommuner 
och myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till ny översiktsplan.

I denna samrådsredogörelse redovisas de inkomna 
yttrandena tillsammans med kommentarer och vilka 
ändringar som har gjorts i utställningshandlingen för 
”Framtidsplan för Burlövs kommun”.   
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Samrådsmöten
Samrådsmöten för ”Framtidplan för Burlövs kommun”, 
den nya översiktsplanen, hölls den 6 november i Dal-
slundskolans aula i Åkarp samt den 8 november 2012 i 
Stora Sessionssalen i Medborgarhuset i Arlöv.

Ett flertal politiker och tjänstemän fanns representera-
de vid de två tillfällena. Under samrådsmötena presen-
terades förslaget till översiktsplan av tjänstemän från 
planeringsavdelningen.  Efter presentationen fanns det 
olika temabord utifrån de fem huvudkapitlena i Fram-
tidsplanen; Grönt och värdefullt, Stadsbebyggelse och 
mötesplatser, Trafik och annan infrastruktur, Fritid, 
utbildning, arbete och social hållbarhet samt Miljö, ris-
ker, säkerhet och sårbarhet. Vid de olika borden kunde 
besökarna ställa frågor, diskutera, bläddra i Framtids-
planen och studera olika temakartor. Även Trafikverket 
hade ett informationsbord om utbyggnaden av Södra 
stambanan i projektet Flackarp-Arlöv, fyra spår.
Nedan följer ett axplock av vad som sades vid de olika 
temaborden.

Vid samrådsmötena i Åkarp och Arlöv kom det inte så 
många invånare som väntat. Att det inte kom så många 
invånare skulle kunna tolkas som att invånarna redan 
kände sig väl informerade och att planen har accepte-
rats väl. Se vidare under rubriken ”Informationstillfäl-
len”.

Grönt och värdefullt
• Det är viktigt att bevara utblickarna mot det öppna 
odlingslandskapet i Östra Dalsund i Åkarp.
• Önskemål om stråk för jogging.
• Gröningen vid Hvilans folkhögskola skulle kunna 
förbättras och utvecklas vidare.
• Lekplatserna skulle kunna förbättras.
• Vid omvandlingen av Spillepeng till ett rekreations-
område måste stor hänsyn tas till fågellivet och prome-
nadstråk bör dras så det inte stör häckande fåglar.
• Det behövs grönstråk i den södra delen av kommu-
nen.
• Positivt att utveckla grönstrukturen utmed Kalineån.
• Skåneleden kommer att gå genom kommunen och 
skyltas upp.

Stadsbebyggelse och mötes-
platser
• Burlöv Centrum är positivt.
• Kommunen består av fem byar.
• Det är okej att inte sträva efter en station på Simris-
hamnsbanan, men man måste bevaka att det blir bra 
passager över/under järnvägen.
• Större hänsyn måste tas till befintliga verksamheter i 
Kronetorpsområdet och samtal bör hållas med företag 
och markägare.
• Verksamheter i Kronetorpsområdet önskas. Det vore 
positivt med en dialog för hur man skulle kunna göra 
detta.
• Högre hus bör finnas närmast Burlöv C.
• Lägenhetsdagis borde försvinna.
• Marken runt husen bör göras grön och skön.
• Det är bra med små lägenheter nära kommunika-
tionsknutpunkterna.
 

Trafik och annan infrastruktur
• Gång- och cykelvägar bör anläggas på samma sida av 
vägen genom både Arlöv och Åkarp så att man slipper 
byta sida.
• Kommunen bör satsa på permanenta trafikåtgärder 
och undvika preliminära lösningar.
• Boende vid Villavägen är oroade över genomfartstra-
fik under stambanans byggskede.
• Ny länk mellan Dalslunsvägen och Stationsvägen i 
Åkarp kan vara intressant under förutsättning att den 
kan utföras på ett trafiksäkert sätt.
• Gränsvägen bör förlängas till Lundavägen i en enda 
etapp och inte enbart till Dalslundsvägen i ett första 
skede.
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• Bra om Sockervägen kan öppnas upp, åkarpsbor har 
blivit lovade detta under lång tid! Besvärligt att leda all 
trafik via Alnarpsvägen.
• Kompletterande ramper i trafikplats Alnarp är väl-
kommet.
• Cykelväg utmed Alnarpsvägen borde prioriteras.
• Bladvägens anslutning mot Alnarpsvägen borde 
öppnas upp.

Fritid, utbildning, arbete och 
social hållbarhet
• Det är positivt med satsningar där många olika funk-
tioner kan samlas nära varandra som exempelvis park, 
skola, bad, sport och fritidsaktiviteter.

Miljö, risker, säkerhet och 
sårbarhet
• Allmänna frågor om skyddsområden.
• Kalineån syns inte.

Uppföljning
Nedan följer kommentarer till punkterna under de 
föregående rubrikerna.

Kommentar: I utställningshandlingen har utbyggands-
områdena nordost om Åkarp i 2030-bebyggelsescenariot 
begränsats fram till Gränsvägens planerade förläng-
ning vilket gör att utblickarna mot odlingslandskapet 
kan sparas längre. Staffanstorps kommun planerar att 
expandera Hjärup på jordbruksmarken mot Åkarp. De 
har i sin översiktsplan avsatt mark för verksamhetsom-
råden, ett yttre godsspår och omläggning av kraftledning 
närmare Åkarp. Burlövs kommun har framfört tveksam-
heter till Staffanstorp gällande dessa planer. Staffans-
torps kommun har även planerat in en ny vägförbindelse 
mellan motorvägarna E6 och E22 mellan Hjärup och 
Åkarp.

Tillägg görs i Framtidsplanen att kommunen ska verka 
för att grönstrukturen om möjligt ska innehålla jog-
gingstråk/rekreationsstråk.

Kommunen äger inte gröningen vid Hvilans folkhögskola 
vilket gör att kommunen inte har rådighet över marken. 
I Framtidsplanen finns det dock exempel på hur platsen 
skulle kunna utvecklas.

En säkerhetsgenomgång för kommunens lekplatser har 
precis genomförts. Tyvärr är många i dåligt skick vilket 
innebär att delar av eller hela lekplatser måste plockas 
bort. Vissa av de nedmonterade lekplatserna kommer på 
sikt att ersättas med ny och säker utrustning men detta 
arbete kommer att ske under en längre tidsperiod.
Kommunen arbetar för att det ska finnas lekplatser i 
både Åkarp och Arlöv som ska tilltala så många barn 
som möjligt i olika åldrar. Målet är att lekplatserna ska 
uppfylla de normer som finns gällande utrustning och 
fallunderlag samt att de ska vara tillgänglighetsanpas-
sade. Handlingsplan för kommunens lekplatser kommer 
att tas fram under 2013 som en del i ett arbete med sköt-
selplaner för kommunens parker och gröna ytor. Under 
2013 har kommunen planerat att rusta upp lekplatserna 
Vanningsåker/Grönebo i Arlöv och ”Tunnellekan” i 
Åkarp. I slutet av kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och 
social hållbarhet” i Framtidsplanen finns ställningsta-
ganden om att kommunen ska verka för skapa temalek-
platser.

Omvandlingen av Spillepeng till ett rekerationsområde 
kommer att ske på lite längre sikt och eftersom området 
precis gränsar till ett Natura 2000-område och natur-
reservat med ett rikt fågelliv kommer det att tas hänsyn 
till detta.

I Framtidsplanen beskrivs i kapitlet ”Grönt och värde-
fullt” hur grönstrukturen i kommunen skulle kunna 
utvecklas. Bland annat planeras det för ett rekreations-
stråk utmed Sege å i de södra delarna av kommunen. 
Detta arbete bör ske tillsammans med Malmö stad och 
Staffanstorps kommun för att leda vidare stråket in i 
grannkommunerna. Det planeras även för en utökning 
av natur- och kulturstigen vilket skulle ge bättre tillgäng-
lithet och möjlighet för rekreation i södra Burlöv. Det är 
viktigt att grönstrukturen hänger samman också så att 
det är lättare att röra sig mellan olika områden. 

I Framtidsplanen beskrivs i kapitlet ”Grönt och värde-
fullt” hur grönsstrukturen utmed Kalineån skulle kunna 
utvecklas för att skapa bättre rekreationsmöjligheter.

Burlövs kommun arbetar mycket för det framtida Burlöv 
Centrum och Burlöv Centralstation ska bli så attraktivt 
som möjligt. Detta är målbilden för kommunens fram-
tida utveckling.

Burlövs kommun kommer att bevaka att det blir bra 
passager över/under Simrishamnsbanan.

Samtal och möten har hållits  och hålls underhand med 
företagare och markägare i både Kronetorp och i anslut-
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ning till Burlöv Centralstation eftersom det kommer bli 
många förändringar i dessa områden.

I Kronetorpsområdet planeras det för blandad bebyggelse 
med mer personintensiva verksamheter. Framtidsplanen 
ger möjlighet för högre hus närmast Burlöv C.

Burlövs kommun planerar för att lämna lägenhetsförsko-
lorna.

Två av målorden är grön och skön och detta är något 
som kommunen kommer att arbeta mycket med för att 
skapa exempelvis vackra parker och gaturum mellan 
husen. 

I Framtidsplanen planeras det för en blandad bebyg-
gelse med olika upplåtelseformer och olika storlekar på 
boendet. I stort sett all bebyggelse ligger nära kommuni-
kationspunkterna i Arlöv och Åkarp så möjligheterna att 
vara utan bil och åka kollektivtrafik är mycket goda.       

I dagsläget finns det inga planer på att ändra gång- och 
cykelvägen utmed Lundavägen så att den ligger på 
samma sida i både Åkarp och Arlöv. På sträckan genom 
Burlövs kommun som är cirka 5,4 km behöver man 
endast byta sida en gång. Gång- och cykelvägen utmed 
Lundavägen kommer dock att förbättras på olika sätt 
under 2013 och framöver.

Kommunen arbetar för permanenta trafikåtgärder men 
ibland kan olika byggen och ledningsarbeten innebära 
preliminära lösningar där exempelvis trafiken måste 
ledas andra vägar. Exempelvis kommer preliminära 
lösningar bli aktuellt vid utbyggnaden av Södra stamba-
nan.

Som det ser ut nu kommer Villavägen inte att öppnas 
upp för genomfartstrafik under byggtiden för Södra 
stambanan.

Kommunen kommer att titta vidare på om det finns 
möjlighet att binda samman Stationsvägen med Dal-
slundsvägen. Säkerhetsaspekterna kommer självklart att 
vara viktiga då. 

Som planerna ser ut i dagsläget kommer Gränsvägen att 
förlängas till Lundavägen i en enda etapp. 

Burlövs kommun arbetar för att Sockervägen ska öppnas 
upp och anslutas till Alnarpsvägen. Dock är det väldigt 
ont om plats för att göra detta. 

Det är Trafikverket som ansvarar för trafikplatser på 
motorvägarna. Detta är även en mellankommunal 
fråga. Vid eventuella nya trafikplatser följer kommunen 
arbetet med detta för att det ska bli så bra som möjligt. I 
dagsläget är det inte aktuellt med kompletterande ram-
per i trafikplats Alnarp. Det finns dock vissa planer på 
kompletterande bussramper i höjd med Lomma.  

En cykelväg utmed hela Alnarpsvägen har lagts till som 
förslag i kartmaterialet i utställningshandlingen.

Bladvägen anslutning mot Alnarpsvägen planeras i 
dagsläget inte att öppnas upp på grund av trafiksäker-
hetsskäl. 

I Kronetorpsområdet planeras det för ett utbildnings- 
och aktivitetscentrum där många olika funktioner kan 
samlas nära varandra.

I Framtidsplanen redovisas bland annat skyddsavstånd 
under rubriken ”Miljöstörande verksamheter”. 

I Framtidsplanen beskrivs hur Kalineån skulle kunna 
lyftas fram mer och att ett rekreationsstråk kan skapas 
utmed vattnet.     

Ett rekreationsstråk planeras utmed Kalineån.
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Informationstillfällen
Under samrådstiden har Framtidsplanen och informa-
tion om samrådet funnits på kommunens hemsida, 
biblioteket i Arlöv och Åkarp samt i Medborgarhusets 
entré.

Information om Framtidsplanen har även gått ut till 
alla kommunens invånare och företag genom Burlövs-
tidningen. I ett specialnummer presenterades huvud-
dragen i planen samt vad som hände under samrådsti-
den och hur man skulle gå tillväga för att yttra sig.

Tjänstemän från Planeringsavdelningen har även varit 
och informerat om Framtidsplanen på Trafikverkets 
samrådsmöten för projektet Flackarp-Arlöv, fyra spår i 
Arlöv den 9 oktober och i Alnarp den 11 oktober 2012. 
På mötet i Arlöv kom cirka 45 personer och på mötet i 
Alnarp som hölls för Åkarp kom cirka 135 personer.

På Burlöv Center har information om Framtidsplanen 
funnits uppsatt på en av pelarna i varuhuset där många 
människor rör sig. Vid pelaren har blädderexemplar 
av Framtidsplanen varit tillgängliga samt att foldrar på 
svenska och engelska har funnits att ta med sig. 

Tjänstemän från Planeringsavdelningen har vid tre 
tillfällen, 12, 13 och 20 november 2012, stått på Burlöv 
Center och informerat och svarat på frågor om Fram-
tidsplan för Burlövs kommun.

Vid dessa tillfällen har information i form av texter, bil-
der och kartor redovisats med hjälp av rollups. Foldrar 
med kortfattad information om Framtidsplanen har 
också delats ut på både svenska och engelska. 

Den 12 november hölls samtal med cirka 18 perso-
ner och därtill stannade en del till för att bara titta på 
rollupsen. Ungefär 33 foldrar med information delades 
ut.

Den 13 november hölls samtal med cirka 16 personer 
och 7 foldrar delades ut. En del angav att de redan hade 
fått informationen i foldern genom Burlövstidningen.

Den 20 november hölls samtal med cirka 14 personer. 
24 foldrar delades ut och en del som tillfrågades hade 
redan fått informationen genom Burlövstidningen. 

Ett axplock av samtalsämnen under de tre tillfällena:
• Frågor om utbyggnaden av Södra stambanan.
• Flera barn tyckte tanken och bilden om Burlöv C var 

bra och spännande.
• Tågförbindelser från Burlöv station.
• När kommer utbyggnaden av Kronetorpsområdet 
igång?
• Önskemål om att byggnation på Kronetorp startar 
snarast.
• Fler bostäder för äldre skulle behövas i Åkarp.
• Öppna dammar efterfrågades i tätorterna.
• Utemiljöerna, det är viktigt att de är gröna och 
vackra.
• Ska Sockervägen öppnas upp mot Alnarpsvägen?
• City-/stadskänsla. 
• Sandbankar och öar utanför kusten? 

Information om Framtidsplanen fanns under samrådstiden till-
gänglig på Burlöv Center.

Nedan följer kommentarer till de samtalsämnen som 
kom upp under mötena på Burlöv Center.

Kommentar: Eftersom Burlöv C är målbild för kom-
munens utveckling är det positivt att de yngre generatio-
nerna tycker att detta är positivt.

Burlöv Centralstation kommer när Södra stambanan är 
utbyggd från två till fyra spår att bli en pendlarstation. 
Både Pågatåg och Öresundståg kommer då att stanna 
vid stationen.

Byggnationen på Kronetorpsområdet är till största del 
avhängigt av länsstyrelsens inställning till att bygga i 
riksintresset för kulturmiljö och på odlingsmarken. Kom-
munen är positiv till byggnation i Kronetorpsområdet. 
En första detaljplan för området närmast gården är 
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under framtagande. Syftet med planen är bland annat 
att skydda gårdsmiljön samt att ge möjlighet för bostäder 
i nya kvarter.

Framtidsplanen ger möjlighet till tätare bebyggelse med 
flerbostadshus och marklägenheter i Åkarp som skulle 
kunna passa för både yngre och äldre personer.

Öppna dammar för dagvattenhantering är ett positivt 
inslag i stadsbilden och ett mål i Framtidsplanen. Dam-
marna bör utformas så att de har flacka slänter och så 
att de passar väl in i omgivningen.

Utemiljöerna är mycket viktiga och det är ett mål i 
Framtidsplanen att de ska vara gröna och vackra.

Sockervägen planeras att öppnas upp mot Alnarpsvägen 
och kommunen arbetar för detta men det är dock ont 
om plats.

City- och stadskänsla är ett mål framför allt runt Burlöv 
C. Genom att skapa vackra och gröna stadsrum med liv 
och rörelse kan kommunen bli attraktiv för både unga 
och äldre.

Tågarps hed ute vid kusten är ett naturreservat och skyd-
dat Natura 2000-område. Vattnet precis utanför kusten 
ingår också i dessa områden. Flora och fauna i området 
är beroende av det tidvis översvämmas och att det även 
betas. Detta gör det extra känsligt för förändringar som 
exempelvis sandbankar och öar utanför kusten. Kommu-
nen kommer att arbeta vidare med strategier för skydd 
mot översvämningar och havsnivåhöjningar.   

 

Tågarps hed ute vid kusten är ett naturreservat och skyddat Natura 2000-område.
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Ungdomsworkshop
Den 6 november 2012 arrangerade Planeringsavdel-
ningen tillsammans med Ung NU, ett projekt som 
drevs av ABF MittSkåne, en ungdomsworkshop. 

Ungdomsworkshopen hölls i Medborgarhuset i Arlöv. 
Ungdomar från årskurs 8 och lärare från Vårboskolan i 
Arlöv och Stora Dalslundskolan i Åkarp deltog i work-
shopen. Tillsammans med representanter från Ung 
NU, politiker och tjänstmän från olika förvaltningar 
diskuterades Burlövs framtid.

Många förslag och önskemål på hur Burlöv kan 
förbättras kom fram under förmiddagens spännande 
diskussioner. Bland annat ville ungdomarna ha mer 
samarbete mellan skolorna i Arlöv och Åkarp, en 
gemensam fritidsgård och/eller idrottsplats på Kro-
netorpsområdet, en konstgräsplan i Arlöv, fler parker 
med till exempel bänkar, grillplatser och graffitiväggar, 
fler utomhusaktiviteter såsom utebad och skridsko-
bana.

När ungdomarna fick frågan från Ung NU om vad som 
var det viktigaste/bästa i kommunen svarade en klar 
majoritet Burlöv Center.

Efter workshopen samlade Ung NU in ungdomarnas 
kommentarer och önskemål för framtiden och sam-
manställde 9 olika regelrätta yttranden på Framtids-
planen. Dessa yttranden och kommentarer redovisas 
längre fram i denna samrådsredogörelse. 

  

Burlövs framtid diskuterades under en ungdomsworkshop. 
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Inkomna synpunkter
Det har kommit in yttranden från 73 olika avsän-
dare. Av dessa kommer 16 från statliga och regionala 
myndigheter, 1 från kommunalförbund, 12 från kom-
muner, 5 från kommunala nämnder, 25 från intresse-
organisationer, föreningar och politiska partier samt 14 
från privatpersoner. Några avsändare lämnade in flera 
yttranden samt att ett separat yttrande gällande Tra-
fikplanen även redovisas i denna samrådsredogörelse. 
Räknas även dessa har det kommit in cirka 83 yttran-
den. Flera yttranden är påskrivna av mer än en person.  

De inkomna yttrandena finns i sin helhet på kommu-
nens hemsida www.burlov.se och på kommunlednings-
kontorets kansli.

Sidnummerhänvisningarna i yttrandena och svaren av-
ser samrådsdokumentet av Framtidsplanen (120927). 
Dessa sidnummer kan ha ändrats i utställningshand-
lingen.

Burlövs kommun tackar för alla inkomna synpunkter. 
När synpunkter föranleder ändringar i Framtidsplanen 
kommenteras detta i svaren. De lite större och huvud-
sakliga ändringarna sammanfattas i slutet av samråds-
redogörelsen.  

Statliga och regionala myn-
digheter
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del Framtids-
plan för Burlövs kommun men avstår från att yttra sig 
i ärendet.

Jordbruksverket
Burlövs kommun ligger i ett storskaligt jordbruksland-
skap. Enligt översiktsplanen kommer nya bostadsom-
råden som tas i anspråk att ge betydande konsekven-
ser för natur- och kulturmiljöer i främst det öppna 
odlingslandskapet men även i jordbrukslandskapet. 
Denna mark hör till de värdefullaste i vårt land genom 
sin mycket höga bördighet och torde också höra till de 
allra bästa inom hela EU. Förtätningar av bebyggelse 
är därför att föredra enligt Jordbruksverket. Jord-
bruksverket vill uppmärksamma att konflikten mellan 
bebyggelse och natur- och kulturvärden inte enbart 
ska bedömas utifrån ett miljöperspektiv. Jordbrukets 
landskapsområden utgör en stor potential i tillväxt-

arbetet och kan bidra till en ökad konkurrenskraft 
i primärproduktionen, för bra mat, förnybar energi 
och attraktiva livsmiljöer. Översiktsplanens stycke om 
landsbygd bör därför utvecklas enligt Jordbruksverket. 
Landsbygden utgör nämligen betydligt mer än äldre 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Desto större utrymme får den Europeiska landskaps-
konventionen i översiktsplanen. Som förvaltningsmyn-
dighet för det svenska landsbygdsprogrammet 2007-
2013 samt miljömålsansvarig myndighet för miljömålet 
Ett rikt odlingslandskap vill verket uppmärksamma att 
i den här aktuella kommunen kan finnas jordbrukare 
som har bindande fleråriga åtaganden inom ramen för 
programmets miljöersättningar. Kommunen tillhör 
också ett leaderområde och styrelsen i leader (LAG-
gruppen) kan förslagsvis finnas med som samrådspart 
i planeringsarbetet. Engagemang och kunskap från 
lantbrukare med miljöersättningar och från lokala 
utvecklingsgrupper möjliggör förverkligandet av dialog 
och underifrånperspektiv - ledord i den europeiska 
landskapskonventionen.

Kommentar: Burlöv kommer att arbete med förtätning 
och omvandling inom befintlig bebyggelse. Jordbrukets 
landskapsområden är självklart viktiga för produktio-
nen av mat, förnybar energi och attraktiva livsmiljöer, 
vilket också lyfts fram i Framtidsplanen. Tillägg görs i 
Framtidsplanen att jordbruksverksamheterna utgör en 
viktig näringsgren. Jordbruksmarken omfattar sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter. Dessa aspekter 
har varit grundläggande i diskussionen om att ta mark i 
anspråk för bebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen 
för Arlöv föreslogs jordbruksmark vid Burlövs egnahem 
exploateras. Detta har dock ändrats i Framtidsplanen 
som föreslår att marken fortsatt ska vara jordbruksmark. 
Den jordbruksmark som planeras att exploateras innan-
för motorvägarna i anslutning till orterna ligger i redan 
befintliga kollektivtrafiknära lägen.  

Landsbyggden utgör självklart mer än äldre kulturhis-
toriska värdefulla byggnader. I Framtidsplanen redo-
visas bebyggelseöarna i landskapet som omfattar både 
bostäder och arbetsplatser. 2010 fanns det 17 jobb i 
kommunen inom jordbruk, skogsbruk och fiske (sidan 
125 i Framtidsplanen) vilket är förhållandevis få jobb 
inom dessa områden. Landsbyggden omfattar även 
natur, kultur, rekreation och pedagogiska aspekter vilket 
Framtidsplanen visar. Formuleringen om att jordbrukets 
landskapsområden utgör en stor potential i tillväxtarbe-
tet och kan bidra till en ökad konkurrenskraft i primär-
produktionen, för bra mat, förnybar energi och attrak-
tiva livsmiljöer läggs till i planen.   
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Information om Framtidsplanen har skickats till Leader 
Skåne, Lundaland. De har inte inkommit med något ytt-
rande. Dock är inte Burlövs kommun med i Lundaland. 
Burlövs kommun deltog i förstudiearbetet på ett positivt 
och kreativt sätt, liksom många av kommunens förening-
ar och olika verksamheter. Kommunstyrelsen beslutade 
dock att inte ingå i Lundaland.

Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av översiktsplanen men har 
inga synpunkter.

Luftfartsverket
Luftfartsverket har som sakägare av CNS-utrustning 
inget att erinra mot etableringen. 

Luftfartsverket har i sitt remissvar inte analyserat kon-
sekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 
om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 
påverkad. Berörda flygplatser ska därför alltid tillfrå-
gas som sakägare om byggnadsverk över 20 m ingår 
i planer, eller om flygplatserna av annan anledning 
misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med 
berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom 
flygplatsens MSA-yta cirka 60 km ut från flygplatsen. 
MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Mini-
mum Sector Altitude”.

Kommentar: I Framtidsplanen på sidan 148 redogörs 
för att alla höga byggnadsverk över 20 m behöver sam-
rådas. Tillägg och omformulering görs i Framtidsplanen 
efter Luftfartsverketes yttrande: ”Berörda flygplatser 
ska alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 
20 m ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etable-
ring. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar 
inom flygplatsens MSA-yta cirka 60 km ut från flygplat-
sen. MSA är den hinderyta som är störst och står för 
”Minimum Sector Altitude”.” 

Swedavia Malmö Airport som ligger inom 60 km från 
Burlövs kommun har getts tillfälle att yttra sig över 
Framtidsplanen och de har inte haft några synpunkter 
på förslaget. 

Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver ut-
vecklas för att bli det vägledande planinstrument som 
det är syftat till att vara för efterföljande beslut.

Länsstyrelsen undrar hur kommunen avser att tillgo-
dose riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap mil-
jöbalken. De anser att det inte går att ur planförslagets 

utläsa om planförslagets genomförande kan komma att 
innebära påtaglig skada på det berörda riksintresset. 

Det går inte att utläsa ur planhandlingarna om plan-
förslagets genomförande kan medföra att miljökvali-
tetsnormen (MKN) för luft kan komma att överskridas 
i Malmö stad anser länsstyrelsen. Orsaken till detta är 
den ökade inpendlingen med bil till Malmö som plan-
förslagets genomförande medför.

Det går inte att utläsa ur planhandlingarna om planens 
genomförande i sin nuvarande utformning säkerstäl-
ler, i tillräcklig utsträckning, hur befintlig och planerad 
bebyggelse i Burlövs kommun skyddas mot stigande 
havs- och grundvattennivåer på lång sikt enligt länssty-
relsen. De anser att det finns risk för att genomförandet 
av planen kommer att medföra att bebyggelsen blir 
olämplig med hänsyn till risk för översvämning. Kom-
munen behöver enligt länsstyrelsen visa en teknisk och 
ekonomiskt rimlig lösning på långsiktigt skydd av de 
områden som berörs.

Myndigheten anser att planförslaget saknar redovis-
ning av vilka särskilda skäl eller väsentliga samhällsin-
tressen som föreligger för den bebyggelse som föreslås 
på jordbruksmark. Länsstyrelsen delar inte kommu-
nens uppfattning om att bostadsbebyggelse i allmänhet 
är sådana ”väsentliga samhällsintressen” som avses i 3 
kap 4 § miljöbalken samt 2 kap §§ 1-3 PBL. Länssty-
relsen anser att lovgivning på jordbruksmark ska ske 
mycket restriktivt.

Miljökonsekvensbeskrivningen som tillhör planhand-
lingarna uppfyller inte kraven i 6 kap 11-18 och 22 §§ 
miljöbalken enligt länsstyrelsen.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att de 
flesta frågor är mellankommunala frågor. Länssty-
relsen anser att planhandlingarna behöver utveckla 
konsekvensbeskrivningen avseende dessa frågor. Vad 
blir konsekvensen för övriga kommuner av planförsla-
gets genomförande? Överensstämmer planförslagets 
målsättning med statens, regionens och grannkommu-
nernas mål?

Till länsstyrelsens yttrande finns en omfattande bilaga 
som ger ytterligare beskrivningar av de synpunkter 
som länsstyrelsen ger i sitt yttrande över samrådshand-
lingen. Vidare ger den råd och vägledning inför det 
fortsatta planarbetet med översiktsplanen.

Länsstyrelsen lämnar enbart synpunkter på de mark-
områden som ingår i 2030-bebyggelsescenariot. Detta 
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är det länsstyrelsen tolkar vara översiktsplanens pla-
neringshorisont. Det som föreslås utöver 2030-bebyg-
gelsescenariot bedömer länsstyrelsen inte bli aktuella 
under planperioden, utan att de ingår i kommunens 
vision.

Område 3 som innefattar Staffanstorps kommun bör 
enligt länsstyrelsen utgå från planförslaget. Detta om-
råde ingår ej i 2030 -bebyggelsescenariot och ingår inte 
i Burlövs kommun.

Planhandlingarna behöver enligt länsstyrelsen redovisa 
behov, läge och beskaffenhet:
• Kommunens behov av bebyggelseutveckling som 
kommunen anser finns och hur det behovet är i rela-
tion till kommunen demografiska strukturer. Detta ska 
förhålla sig till de utmaningar som kommunen står 
inför samt hur föreslagen bebyggelseutveckling påver-
kar andra kommuners bebyggelseplanering, särskilt de 
omkringliggande kommunerna i sydvästra Skåne.
• Befintliga bebyggelseområden. Hur dessa kan ut-
vecklas? Länsstyrelsen saknar i planhandlingarna ett 
scenario som beskriver vilken potential det finns till att 
förtäta och utveckla befintliga bebyggelseområden. 
• Bebyggelsens omfattning bör redovisas i antal nya 
bostäder såväl i utbyggnadsområden på jungfrulig 
mark och produktiv jordbruksmark som i förtätnings-
områden i befintlig bebyggelse anser länsstyrelsen. 
Bebyggelsens omfattning ska kunna läsas och förstås 
i förhållande till kommunens demografiska analys 
och kunna granskas på lika grunder oavsett om det är 
förtätning eller utbyggnad på åkermark. 
• Beskrivningen till planförslaget behöver enligt läns-
styrelsen utvecklas och tydligare beskriva vad förslaget 
innebär, vilka konsekvenser som uppstår och ge en 
vägledning kring hur efterföljande prövningar ska ta 
hänsyn de berörda allmänna intressen som finns inom 
respektive område som föreslås få förändrad markan-
vändning.
• Riksintressebeskrivningarna behöver omarbetas uti-
från att riksintresse för Kulturmiljövård M:K 77 ligger 
kvar med sin nuvarande avgränsning anser länsstyrel-
sen. 
• Plankartan behöver utvecklas anser länsstyrelsen. 
Markanvändningskartan bör göras större och mer 
läsbar. Det ska tydligt framgå vad som är markanvänd-
ningskartan. I markanvändningskartan ska endast 
de områden som är relevanta för planförslaget under 
planperioden fram till år 2030 redogöras för. 
• Miljökonsekvensbeskrivningen behöver enligt läns-
styrelsen utvecklas avseende redovisning av gjorda 
avvägningar och val på områdesnivå. Den analys som 
finns i beskrivningen är för flertalet exploateringsom-

rådena inte tillfredsställande eller saknas helt. Det är 
därmed svårt att i planen utläsa var motstående intres-
sen finns. Konsekvensbeskrivningen behöver även 
kompletteras på flera områden 
• Buller. Planhandlingarna redovisar en bullerpro-
blematik vad gäller såväl väg- som järnvägstrafiken. 
Planhandlingarna redogör för att 24 % av kommunens 
befolkning är utsatta för buller över riktvärdena. Läns-
styrelsen saknar ett åtgärdsförslag för hur kommunen 
avser att åtgärda detta och vilka krav det ställer på den 
fysiska planeringen. Det finns risk för att genomför-
andet av planen kan komma att medföra att delar av 
föreslagen bebyggelse blir olämplig ur hälsa och säker-
hetssynpunkt enligt PBL 2 kap. 5 §.

Länsstyrelsen bedömer att redovisad miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) är alltför generell och behöver 
utökade beskrivningar, bedömningar och redovisning 
av gjorda avvägningar och val på områdesnivå. Mil-
jökonsekvenser kopplade till område 1-36 behöver 
identifieras, beskrivas och bedömas. De anser att den 
analys som finns är inte tillfredsställande eller saknas 
helt. Det är därmed svårt att i planen utläsa var mot-
stående intressen finns, till exempel mellan åkermark 
och riksintresse kulturmiljö och exploatering. Planens 
miljökonsekvensbeskrivning uppfyller enligt länssty-
relsen inte kraven i MB 6 kap 11-18, 22 §§ fullt ut, då 
scenarierna är alltför lika och tar i anspråk mark på 
liknande sätt.

Enligt länsstyrelsen går det inte att särskilja de fyra 
alternativen i markanvändningskartan, två alternativ 
redovisas på samma karta. Planförslaget beskriver att 
kommunen genom att exploatera Kronotorpsområdet 
sparar mark på andra ställen som inte är stationsnära. 
Länsstyrelsen ställer sig frågande till detta påstående 
och föreslår därför att ett scenarioalternativ som enbart 
bygger på förtätning tas fram som redogör för hur 
detta alternativ kan vägas mot de andra scenarierna. 
Länsstyrelsen anser att det saknas en fullgod alterna-
tivredovisning MKB:n. Det finns fler utvecklingsmöj-
ligheter som inte redovisas. Avsaknaden av ett scenario 
som enbart bygger på förtätning gör det enligt läns-
styrelsen svårt att förstå de olika alternativens konse-
kvenser på miljöaspekter, hushållningen med mark och 
vatten, hållbarhetsbegreppet samt mellankommunala 
frågor. De tycker vidare att planhandlingarna saknar 
en redogörelse av de olika förutsättningarna och en 
djupare analys. Detta behövs för att underlätta bedöm-
ningen mellan olika intressen som ska ligga till grund 
vid ianspråktagandet av till exempel åkermark för ett 
annat ändamål anser länsstyrelsen.
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I planhandlingen på sidan 17 står det att verksamhets-
områdena i södra delen av kommunen vidareutvecklas. 
Länsstyrelsen förutsätter att detta betyder att befintliga 
verksamheter utvecklas inom ramen för gällande de-
taljplaner och att ingen ny mark tas i anspråk.

Burlövs kommun har kommit långt i sitt arbete med att 
skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Länssty-
relsen anser att det är mycket positivt och uppmuntrar 
kommunen att fortsätta detta arbete.

Burlövs kommun har inkommit med en skrivelse som 
föreslår upphävande av delar av riksintresse Alnarp – 
Burlöv (M:K 77), till länsstyrelsen som vidarebefordrat 
det till Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Ämbetet har 
yttrat sig om riksintresset och har uppdragit åt Läns-
styrelsen i Skåne att ta fram ett förslag. Arbetet med att 
ta fram förslaget pågår.

Planförslaget utgår från att ett upphävande av riksin-
tresset för delen Kronetorpsområdet ska ske och att 
samma område kommer att exploateras. I detta skede 
kan Länsstyrelsen i Skåne inte utesluta att riksintres-
set ligger kvar i sin nuvarande avgränsning. Då läns-
styrelsen inte kan utesluta att föreslagen utbyggnad 
kan medföra påtaglig skada på riksintresset anser de 
att kommunen bör, genom fördjupade analyser, tydligt 
visa att den öppna slättbygden fortfarande kan upple-
vas efter en utbyggnad av området. Planförslaget bör 
enligt länsstyrelsen omarbetas inför utställning i de 
delar som berör hur kommunen avser att tillgodose 
riksintresset. Länsstyrelsen skriver sedan hur kommu-
nen bör arbeta vidare och vilka frågeställningar som 
bör besvaras: Kommunen bör redogöra för hur man 
avser att tillgodose riksintresset utifrån de nya tillägg 
och värdebärande strukturer som kommunen avser att 
genomföra i förhållande till det som utgör riksintresset. 
Vilka historiska epoker finns inom riksintresset idag? 
Vilka berättelser ryms inom området? Vilka struktu-
rer och byggnader är betydelsebärare? Hur påverkar 
planförslaget riksintresset och dess värden? Kom-
munen kan med fördel redogöra för detta i en större 
detaljeringsgrad genom att visa på volymer, mellanrum 
och bärande strukturer så att det tydligare framgår 
hur de nya tilläggen förhåller sig till dagens landskap. 
Tyngdpunkten bör ligga i hur en anpassning av exploa-
teringen kan göras så att Kronetorps gård bibehåller 
sitt dominerande läge i landskapet och sin historiska 
koppling till den södra delen av riksintresseområdet. 
Länsstyrelsen är öppen för en fortsatt dialog kring riks-
intresset för kulturmiljövården, Alnarp – Burlöv (M:K 
77), då länsstyrelsen inte kan utesluta att planförslaget 
innebär påtaglig skada på detta.

Länsstyrelsen anser att beskrivningen av riksintresse 
kommunikationer – järnväg för de tre järnvägarna 
Södra stambanan, Lommabanan och Simrishamnsba-
nan är tillräckligt bra beskrivna i planhandlingar och 
att kommunen tagit rimlig hänsyn till deras omgiv-
ningspåverkan såsom risk-/skyddsavstånd och buller.

I planförslaget finns ett utredningsområde för framtida 
vindkraft som kan komma i konflikt med framtida 
utbyggnad av Simrishamnsbanan. Länsstyrelsen anser 
att kommunen ska komplettera planhandlingarna med 
detta inför utställningsskedet.

Inom kommunen finns ett Natura 2000-område som 
även är ett naturreservat samt strandskydd. Länsstyrel-
sen finner att översiktsplanen tillvaratar dessa områden 
på ett bra sätt.

Delar av planförslaget ingår i det högexploaterade 
kustområde som enligt 4 kap 1 § miljöbalken (MB) i 
sin helhet är av riksintresse med hänsyn till befintliga 
natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen bedömer att 
planhandlingarna tagit rimlig hänsyn till riksintresse 
kustzon.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna är bra och ger 
tillräcklig vägledning för efterföljande beslut avseende 
biotopskyddade områden.

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av Artskydds-
förordningen i planhandlingarna. Kommuners mark-
användning i form av till exempel detaljplaner och 
bygglov kan ha stor inverkan på skyddade arter. Läns-
styrelsen rekommenderar kommunen att ha uppsikt 
på vilka områden som är berörda av artskyddet och 
förslagsvis redovisa eller på något sätt hantera dessa i 
översiktsplanen eftersom det kan komma att påverka 
efterföljande prövningar.

Länsstyrelsen erinrar om att det kommer att krävas de-
taljerade risk- och sårbarhetsanalyser vid genomföran-
den av olika planerade områden/detaljplaner, framfö-
rallt i områden längs farligt godsleder på väg respektive 
järnväg i kommunen. Vid avsteg från rekommenderade 
skyddsavstånd och riktlinjer för buller kan länsstyrel-
sen komma att ha invändningar mot kommande detalj-
planer i de aktuella områdena.

Planhandlingarna behöver enligt länsstyrelsen kom-
pletteras avseende kapitlet ”Miljöfarlig verksamhet”. 
Kartan på sidan 153 behöver utvecklas med vad de 
miljöfarliga verksamheterna ger för omgivningspå-
verkan, vilken omfattning och hur långa tillstånd som 
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gäller anser länsstyrelsen. De tycker vidare att det inte 
går att utifrån nu liggande handlingar utläsa om det är 
möjligt att genomföra planförslaget i förhållande till 
gällande tillstånd.

Länsstyrelsen informerar att Länsstyrelsen i Skåne läns 
PlanPM ”Hästar och bebyggelsen (2004)” är inaktuell 
och är ersatt med Boverkets ”Vägledning för planering 
för och invid djurhållning (2011)” varpå skyddsavstånd 
för hästar i kartan Miljöfarliga verksamheter, sidan 
153, och skyddsavstånd är missvisande.

Planförslaget möjliggör stationsnära bebyggelse - detta 
ställer enligt länsstyrelsen höga krav på att kommu-
nen har en bra strategi och åtgärdsprogram för att 
klara trafikbuller och vibrationer för väg och järnväg. 
Planhandlingarna behöver enligt myndigheten kom-
pletteras med en sådan strategi och åtgärdsprogram. 
Länsstyrelsen anser att det är av vikt att strategi och 
åtgärdsprogram finns med till stöd för efterföljande 
prövning.

Planhandlingarna redovisar en problematik kring 
markföroreningar i Wennertsväg-området samt Akzo 
Nobel-området. Det finns fler förorenade områden i 
Burlövs kommun som berörs av planförslaget. Dessa 
behöver redovisas tillsammans med riskavstånden för 
miljöfarlig verksamhet anser länsstyrelsen.

Länsstyrelsen saknar en redogörelse för hur man avser 
handskas med havsnivåhöjningen och översvämningar. 
Uppdämningseffekter i vattendragen och VA-systemen 
är inte belysta. Burlöv har en stor del av sitt bebyg-
gelsebestånd i områden som är översvämningskäns-
liga. Konsekvensbeskrivningen bör kompletteras 
anser myndigheten. Länsstyrelsen kan inte utesluta 
att föreslagen förtätning kan komma att innebära att 
bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till risken för 
översvämning.

Kunskap om översvämning, VA-system och uppdäm-
ningseffekt bör enligt länsstyrelsen finnas på en över-
siktlig skala så att helhetslösningar kan genomföras.

När det gäller översvämningsrisker och miljökvalitets-
normer är det enligt länsstyrelsen lämpligt att utreda:
• Alternativ placering av bostäder och verksamheter 
(platsen)
• En beskrivning i förhållande till vilka verksamheter 
som förslås till exempel samhällsviktiga funktioner, 
olika planalternativ (planen)
• Vilken påverkan som exploateringen, inklusive 
eventuella skyddsåtgärder, kan innebära för vattenmil-

jöer och omgivande områdens översvämningssituation 
(påverkan)

Risken för översvämning måste beaktas i förhållande 
till föreslagna förtätningar i både Åkarp och Burlöv 
anser länsstyrelsen. Då andelen hårdgjord yta är hög 
inom kommunen och regelbundna översvämningar fö-
rekommer måste föreslagen förtätning sättas i relation 
till de hydrologiska effekterna av att förtäta. I många 
fall går det utmärkt att förtäta utan att risken för över-
svämning ökar. Men detta förutsätter att om andelen 
hårdgjord yta samtidigt minskar och ytor avsätts för 
att magasinera de vattenvolymer som ny bebyggelse 
alstrar. För att föreslagen bebyggelse ska kunna prövas 
lämplig med hänsyn till översvämningsrisken måste 
det därför visas i miljökonsekvensbeskrivningen att 
detta är möjligt enligt länsstyrelsen. I planen föreslås 
också förtätning på mindre användbara grönytor. 
Dessa grönytors funktion för flödesutjämning, infil-
tration och övriga hydrologiska funktioner såsom att 
tidsmässigt fördröja avrinningen måste särskilt beaktas 
enligt myndigheten. I många fall är det inte möjligt att 
kompensera dessa funktioner på andra platser i kom-
munen då det kan finnas ett behov av flödesutjämning 
i direkt anslutning till exploateringen. I områden där 
andelen hårdgjord yta ökar behöver det enligt läns-
styrelsen därför redovisas att det finns mark som är 
tillgänglig för den flödesutjämning av dagvatten som 
krävs.

Länsstyrelsen anser att det finns behov av att utjämna 
och rena det dagvatten som förslaget till översiktsplan 
ger upphov till i ett större sammanhang enligt 6 § lagen
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Detta 
innebär att kommunen ska ansvara för avledning och 
omhändertagande av dagvatten genom rening och 
flödesutjämning innan vattnet når berörda recipienter. 
Enligt översiktsplanen föreslås att effekterna av ex-
ploateringens påverkan på dagvattennätet ska kunna 
regleras med planbestämmelser. Det är länsstyrelsens 
uppfattning att sådan reglering inte är möjlig annat än 
i mycket begränsad omfattning och då bara utanför 
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten.

Det är särskilt angeläget att inte planförslaget bidrar till 
en ökad avrinning då en stor del av kommunen avvatt-
nas till dikningsföretag med en begränsad avvattnings-
kapacitet enligt länsstyrelsen. De anser att med hänsyn 
till kommunens kustnära läge och framtida havsni-
våhöjning är en omprövning av dikningsföretagens 
kapacitet ingen hållbar utväg för att avleda dagvatten. 
Delar av kommunens bebyggelse är belägen inom 
dikningsföretags båtnadsområden. Dessa områden 
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är särskilt översvämningskänsliga. I översiktsplanen 
föreslås bland annat förtätning inom områdena 1,2,3,4, 
och 18 som är belägna inom båtnadsområden. I sådana 
områden måste markens lämplighet med hänsyn till 
risken för översvämning utredas vidare anser länssty-
relsen.

I kommunen behöver det enligt länsstyrelsen också 
avsättas ytor för att kunna anpassa sig till effekter av 
en förhöjd havsnivå till följd av klimatförändringar. 
Förtätning föreslås i områden som är belägna på nivåer 
under 3 m (områdena 22, 23, 24, 25 delar av 11, 12, 13, 
26, 28 och 32). Länsstyrelsen bedömer liksom kom-
munen att det generellt är olämpligt med ny bebyggelse 
i områden som är belägna på nivåer lägre än 3 m. Mar-
kens lämplighet för bebyggelse måste därför utredas 
och motiveras i dessa områden anser myndigheten.

De eventuella åtgärder som behöver vidtas för att 
skydda befintlig bebyggelse mot översvämning och 
effekter av framtida förhöjd havsnivå kräver samarbete 
med angränsande kommuner. Det är därför lämpligt 
att en mellankommunal dialog om dessa frågor påbör-
jas snarast anser länsstyrelsen.

Burlövs kommun har en liten andel kustvatten inom 
sitt område. Detta område berörs av Natura 2000 om-
råden, naturreservat och fredningsområden för fisk.
Kommunens ställningstaganden och användning av 
kustvatten bör framgå av markanvändningskartan 
enligt länsstyrelsen. De framför vidare att Havs- och 
vattenmyndigheten och kustlänsstyrelserna har fått i 
uppdrag att förbereda arbetet med fysisk planering av 
havet. Arbetet har föregåtts av en utredning ”planering 
på djupet ”. Ett lagförslag bereds för närvarande i reger-
ingskansliet och förändringar i lagstiftningen beräknas 
kunna ske i mars 2013. Enligt utredningen föreslås att 
staten får ett planeringsansvar för området från 1 nau-
tisk mil utanför baslinjen till och med den ekonomiska 
zonen. Havsplaner ska upprättas för Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet. Enligt förslaget berörs 
kommunen inte direkt av någon havsplan. Då havspla-
neringen också i hög grad påverkas av kustvatten är det 
angeläget att kommunens vattenanvändning redovisas i 
översiktsplanen anser länsstyrelsen.

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna 
redovisas inte enligt länsstyrelsen. De anser därför att i 
det fortsatta planarbetet behöver framförallt de sam-
lade effekterna av planförslagets dagvattenhantering 
konsekvensbedömas. Det är lämpligt att utreda dessa 
frågor i miljökonsekvensbeskrivningen anser läns-
styrelsen. För att miljökvalitetsnormerna för vatten 

ska kunna följas har Vattenmyndigheterna fastställt 
åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet är bindande för 
kommuner och myndigheter. En del av åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet kan enligt länsstyrelsen med fördel 
redovisas geografiskt i översiktsplanen och kom-
munens ställningstaganden avseende åtgärderna kan 
formuleras i form av riktlinjer. De framför att nedan-
stående åtgärder i åtgärdsprogrammet berör Burlövs 
kommun och är lämpliga att redovisa i översiktsplanen. 
För åtgärd 37 har Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram 
en vägledning ”Handbok för klimatanpassad vatten-
planering i Skåne” Länsstyrelserapport:2012:8 som har 
distribuerats till kommunerna.
• 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skydds-
nivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenfö-
rekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
ekologisk status eller god kemisk status.
• 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning 
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds.
• 37. Kommunerna behöver, i samverkan med läns-
styrelserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, 
särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk 
status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

Malmö stad har ett överskridande av miljökvalitets-
normer (MKN) för luft på vissa gator. Det finns ett 
av länsstyrelsen beslutat åtgärdsprogram för luft för 
Malmö stad. Länsstyrelsen kan inte utesluta att planens 
genomförande kommer att bidra till att luften i Malmö 
försämras, vilket innebär att MKN luft i Malmö inte 
följs. Planhandlingarna behöver utvecklas avseende 
kopplingen mellan den föreslagna utbyggnaden i Bur-
lövs kommun kopplat till MKN luft i Malmö stad anser 
länsstyrelsen. Burlövs kommun har i dagsläget inga 
överskridanden av miljökvalitetsnormerna för luft. 
Myndigheten hävisar även till Länsstyrelsen i Skåne 
läns ”Reviderade åtgärdsprogram för kvävedioxid i ut-
omhusluft i Malmö Stad (Länsstyrelserapport 2011:4)”.

Länsstyrelsen vill påminna om att Intresse för total-
försvarets militära del inte är något riksintresse utan 
ett allmänt intresse. Försvarsmaktens generella text 
behöver därmed bearbetas och föras in i planhandling-
arna. Texten kan lämpligast se ut som följande enligt 
länsstyrelsen:
”Allmänt intresse för totalförsvarets militära del (3 kap 
9§ första stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas 
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns om-
råden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer 
som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl 
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling 
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till spanings-, kommunikations- och underrättelsesys-
tem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika om-
fattning berörda av totalförsvarets intressen. I Burlövs 
kommun har Försvarsmakten inga intressen som kan 
redovisas öppet. Inom kommunerna kan försvarmak-
tens intressen framför allt påverkas av uppförande av 
höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. 
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i 
sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför och 
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste 
skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen 
används också som förberedelse för införandet av höga 
objekt i landets flyghinderdatabas.”

Från naturvårdssynpunkt finner länsstyrelsen över-
siktsplanen mycket ambitiös och genomarbetad. De 
anser att även om kommunen har begränsade natur-
värden finns en tydlig ambition att bevara, utveckla 
och binda samman dessa samtidigt som man vill arbeta 
med att tillgängliggöra områden för friluftsliv och 
rekreation. Kommunen planerar även att nyskapa bio-
toper i jordbrukslandskapet och anlägga nya stråk för 
friluftsliv. Länsstyrelsen ser mycket positivt på detta.

Länsstyrelsen vill informera om att ytterligare ett om-
råde utpekat i länets naturvårdsprogram berör Burlövs 
kommun, nämligen Odlingslandskapet vid Alnarp.

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver 
kompletteras med vägledande text för efterföljande 
beslut, hur de arkeologiska lämningarna ska hanteras. 
Till en fornlämning hör enligt 2 kap 2 § KM ”ett så 
stort område på marken eller sjöbotten som behövs för 
att bevara den och ge den tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kallas 
fornlämningsområde.” Syftet med ett sådant område 
är bland annat att en fornlämning ska kunna bevaras i 
så vitt möjligt ursprunglig miljö. Detta gäller framför 
allt ovan mark synliga fornlämningar. Det är viktigt att 
man inför en utbyggnad på ett tidigt stadium definierar 
skyddsområdet för en synlig fornlämning anser läns-
styrelsen. Detta genomförs av länsstyrelsen. I Burlövs 
kommun består de synliga fornlämningarna främst av 
gravhögar. De finns i bland annat område 15, 17 och 
28 där förtätning kan bli aktuell. Genom att genomföra 
en sådan utredning tidigt skapas bättre förutsättningar 
att bevara fornlämningarna med skyddsbestämmelser 
i plan och därmed kan man undvika borttagande. Bur-
lövs kommun har genomfört en sådan utredning inför 
planeringen av Kronetorp.

När det gäller fornlämningar vid planläggning erinrar 
länsstyrelsen om vikten av tidigt samråd med läns-
styrelsen för att klargöra formlämningssituationen. De 
kända fornlämningarna utgör endast mindre del av det 
totala fornlämningsantalet. Därför är det länsstyrelsens 
rekommendation när det gäller större utbyggnadsom-
råden att man före den egentliga planläggningen låter 
genomföra ett första steg av en arkeologisk utredning. 
En sådan utredning utgör en begränsad insats och 
innebär att man utifrån befintligt material och fältbe-
siktningar lokaliserar de områden där det finns risk för 
idag ej kända fasta fornlämningar. 

Länsstyrelsen ser positivt på att Folkhälsoperspektivet 
sätter sin prägel på planen. Det synliggörs genom att 
kommunen i översiktsplanen planerar bebyggelsen 
utifrån tågtrafik och närhet till kollektivtrafikstråk. 
Detta gynnar möjligheter till ekonomi/försörjning, 
ökad delaktighet och större jämlikhet mellan olika 
befolkningsgrupper. Ställningstaganden görs för hur 
skolans markanvändning ska utvecklas till förmån 
för en stimulerande utemiljö som inbjuder till fysisk 
aktivitet. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen i 
planen har lyft fram trygghetsaspekten exempelvis vid 
planering av gångstråk i centrum och i parker.

Planförslaget poängterar att planeringen av bostads-
områden måste genomföras med olika boendeformer 
och upplåtelseformer, vilket är positivt enligt länssty-
relsen då det ökar möjligheten för hushåll med olika 
förutsättningar att få tillgång till en god bostad. De 
tycker vidare att det är positivt att ungdomars och äld-
res behov av bostäder särskilt har uppmärksammats, 
liksom bostäder för äldre och personer med funktions-
nedsättning. Länsstyrelsen vill uppmana kommunen 
att möta utmaningen att bygga bort bostadsbristen 
genom att använda sitt planmonopol för att få till stånd 
fler hyresrätter och efterfrågar därför en beskrivning 
om hur denna utmaning kan omsättas i planeringen. 
Bostadsbristen återspeglar sig exempelvis i Socialstyrel-
sens senaste mätning (våren 2011) som redovisade 79 
hemlösa (situation 1-4) i Burlöv. Hemlösheten i Burlöv 
ligger över rikssnittet och detta tyder på att tröskeln till 
att få en egen bostad är hög enligt länsstyrelsen.

En välfungerande kollektivtrafik underlättar för många 
grupper att både ta sig till arbetet, utbildning och fritid 
utanför kommunen men också för att ta sig ut i till 
exempel naturen. Länsstyrelsen ser positivt på att kom-
munen beaktat tillgänglighetsperspektivet i planhand-
lingarna. Länsstyrelsen förutsätter att tillgänglighets-
frågorna kommer att beaktas vid efterföljande beslut.
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Länsstyrelsen noterar att barnperspektiv och jämställd-
hetsperspektivet nämns uttalat i planhandlingarna. 
Länsstyrelsen konstaterar även att kommunens tankar 
kring byggande, maximalt utnyttjade av kollektivtrafi-
kens möjligheter både inom kommunen och för att nå 
arbete och utbildning i andra kommuner, planering för 
cykel- och gångstråk och deras utformning, mark för 
förskola och dess placering i området ger en känsla av 
att man försökt beakta olika kommuninvånares behov.
Detta oberoende av om man är barn eller vuxen, man 
eller kvinna.

För att få människor att känna sig trygga, att skapa mö-
tesplatser för hela befolkningen, stimulera näringslivet 
och nyföretagandet krävs en delaktighet och dialog. 
Planprocessen är ett viktigt verktyg och plattform som 
kan öppna upp tilldelaktighet och dialog. Länsstyrelsen 
efterfrågar en redogörelse för hur kommunen avser 
underlätta denna delaktighet och dialog, speciellt med 
hänsyn till de medborgare som traditionellt inte enga-
gerar sig i dylika processer.

Burlövs kommun är rik på kulturmiljöer. Planförslaget 
förmedlar enligt länsstyrelsen en stolthet över bebyg-
gelsen, naturvärden och kulturmiljövärden. Planför-
slaget behöver utvecklas enligt länsstyrelsen för att nå 
målet God bebyggd miljö och tydliggöra hur de värden 
som finns ska säkerställas i efterföljande prövningar. 

Länsstyrelsen anser att planförslaget inte till alla 
delar har tagit tillräcklig hänsyn till befintliga värden 
som finns och inte heller tydliggjort hur värdena ska 
användas, utvecklas och bevaras. Länsstyrelsen efter-
frågar en fördjupad utredning om dispositionen av 
Kronetorpsområdet och stationsområdet som visar 
hur man skapar största möjliga underlag för resande 
med kollektivtrafik med hänsyn till miljömålet minskat 
transportbehov samt att miljökvalitetsnormen för luft 
överskrids i Malmö. (Se kapitel ”Riksintresse kultur-
miljö”).

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens satsning på 
utbyggnad i stationsnära läge, basorterna och i lägen 
som redan har service, teknisk infrastruktur och kol-
lektivtrafik. Detta för att på så sätt minska bilberoendet 
och främja ökad kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

Länsstyrelsen anser att i Burlövs fall är det viktigt att 
särskilja gång- och cykeltrafik i sina måltal då cykeln 
utgör en bra konkurrent till bilen och kollektivtrafi-
ken. Burlöv har hög bilpendling som behöver minska 
genom ökad möjlighet till att använda gena cykelvägar 
och effektiv kollektivtrafik som når rätt destinationer 

utifrån arbete, vardagsinköp, kulturutbud och fritids-
aktiviteter.

Vid bedömning av lämplig markanvändning enligt 2 
kap plan- och bygglagen ska bestämmelserna i 3 och 
4 kap miljöbalken tillämpas. Åkermark är enligt 3 kap 
4§ miljöbalken av nationell betydelse. ”Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

Länsstyrelsen saknar uppgifter om hur mycket åker-
mark som kommunen planerar att exploatera. De 
anser vidare att det saknas en utredning om vad denna 
exploatering får för konsekvenser. Dels bör konsekven-
serna och behoven sättas in i regionalt och globalt per-
spektiv, dels bör olika alternativa lokaliseringar utredas 
grundligt anser myndigheten. För att säkerställa att ny 
bebyggelse endast tillkommer kollektivtrafiknära samt 
för att i så hög utsträckning som möjligt spara på den 
värdefulla åkermarken bör kommunen enligt länssty-
relsen också i översiktsplanen ange riktlinjer för hur 
bygglovsansökningar ska hanteras utanför detaljpla-
nelagda områden. Dessa riktlinjer bör vara restriktiva 
och länsstyrelsen anser att ett ställningstagande bör 
vara att kommunen inte tillåter ny spridd bebyggelse i 
åkerlandskapet.

Länsstyrelsen anser att kommunens befolkningsprog-
nos är dåligt redogjord för och att konsekvenserna av 
utbyggnaden i förhållande till grannkommunernas 
planering saknas. Är behoven och markanspråken 
rimliga? Eller sker det på bekostnad av något annat? 
Länsstyrelsen efterfrågar en analys av förutsättningar 
och behov kopplat till en befolkningsprognos utifrån 
planförslaget, det vill säga 2030-bebyggelsescenariot.

Länsstyrelsen anser att det saknas redovisning över hur 
många bostäder och verksamheter som kan åstadkom-
mas genom förtätning. Enligt de prognoser som kom-
munen redovisar anser länsstyrelsen att man borde 
uppnå önskad befolkningsförändring genom förtätning 
av stationsområdet och övriga områden inom redan 
ianspråktagen mark i Burlöv och Åkarp. Denna fråga 
bör enligt länsstyrelsen innehållas i utställningsskedet 
för att förstå skälen som ligger till grund för kommu-
nens behov av utbyggnad på åkermark. Utan en sådan 
redovisning kan inte länsstyrelsen avväga om ianspråk-
tagandet av åkermark är rimligt ur ett hållbarhetsper-
spektiv.
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Planförslaget redovisar att det finns stora förtätnings- 
och omvandlingsmöjligheter inom redan befintliga be-
byggelsestrukturer kring kommunens stationer. Dessa 
områden kan med fördel byggas ut först med bakgrund 
av att de ligger bra till i kollektivtrafiknära lägen enligt 
länsstyrelsen. De anser att en prioritering av dessa 
områden innebär att åkermarken sparas och befintliga 
strukturer kan användas mer effektivt. I planförslaget 
på sidan 88 nämns att det bästa vore att förtäta och 
omvandla bebyggelsen kring Burlöv C. Anledningen 
till att man i planförslaget inte prioriterar detta område 
i sin etapputbyggnad är på grund av att kommunen 
inte äger marken där. Kommunen beskriver att det 
är svårt med förtätning och omvandling men att den 
stora fördelen med förtätning är att man kan höja 
kommunens attraktivitet. Burlövs C utgör ett utmärkt 
läge att förtäta. Förtätningens problem och utmaningar 
uppmärksammas men länsstyrelsen saknar dock kom-
munens strategier och lösningar att uppnå visionen.

Länsstyrelsen behöver utveckla kapitlen som behand-
lar bostadsfrågorna; Riktlinjer för bostadsförsörjning, 
uppföljning av bostadsutvecklingen och bostadsbrist, 
sida 54-56. Planhandlingarna behöver enligt länssty-
relsen utvecklas kring behovet av nya bostäder, vilka 
behov har kommunens medborgare under planperio-
den? Finns det en ambition från kommunens sida att 
förändra fördelningen av bostadsbeståndet? Länssty-
relsen kan inte i handlingarna utläsa vilka utmaningar 
som kommunen står inför när det gäller att tillgodose 
behovet av bostäder för alla medborgare i kommunen.

Länsstyrelsen skriver att Burlöv är en komplett kom-
mun med boende och arbetsplatser.

Länsstyrelsen saknar en omvärldsanalys utifrån 
Burlövs perspektiv som förklarar varför Burlövs ska 
öka så markant i förhållande till övriga kommuner i 
MalmöLundregionen. De anser att detta är en mellan-
kommunal angelägenhet där det i större utsträckning 
än idag bör ske ett samarbete över kommungränserna 
om hur bostadsfrågan, arbetsplatser med mera ska 
utvecklas. Länsstyrelsen anser att kommuner måste i 
större omfattning lösa utmaningar gemensamt för att 
hushålla med mark och vatten och tillskapa en hållbar 
utveckling utifrån alla perspektiv; sociala, ekonomiska 
och ekologiska. Länsstyrelsen efterfrågar därför:
• En redogörelse över hur stor bostadsbristen är och 
vilka boendeformer som det råder brist på.
• En tydligare koppling mellan planerade bostäder, 
behovet av bostäder utifrån dagens bostadsbrist och 
prognostiserade befolkningstillväxt.
• Redogörelse över antalet outnyttjade byggrätter 

inom detaljplaner samt en uppskattning av hur många 
bostäder som kan åstadkommas genom förtätning 
områdesvis.

Planförslaget stödjer sig på Region Skånes ”Struktur-
bild för Skåne” vars operativa mål som bland annat 
fastslår att bostadsbeståndet måste tillföras minst 5 000 
lägenheter per år. Länsstyrelsen anser, med inblick i 
MalmöLundregionens kommuners översiktliga pla-
nering, att det för närvarande sker ”överplanering” på 
översiktlig nivå. De anser att befolkningsprognoserna 
inte stämmer överens med antalet planerade bostäder 
och i förlängningen behovet av att ta mark i anspråk. 
Tendensen enligt länsstyrelsen i MalmöLundregionen 
är att man planerar för mer bostäder än den prognos-
tiserade befolkningsökningen. De tycker att kommu-
nens befolkningsprognoser vilar på ”Strukturbild för 
Skånes” operativa mål utan att bryta ner det till lokal 
och utan att förhålla sig till vad omgivande kommuner 
planerar för.

Det som föreslås utöver 2030-bebyggelsescenariot be-
dömer länsstyrelsen inte ingå i det estimerade bebyg-
gelsebehovet och bör inte bli aktuella under planperio-
den. Område 3 och 4 bör därför utgå och får anses ingå 
i kommunens vision om framtida utveckling.

Plankartan behöver utvecklas enligt myndigheten. 
Länsstyrelsen har stora svårigheter att tolka vad kom-
munen anser vara lämplig markanvändning under 
planperioden och vad som är kommunens vision om 
framtida markanvändning.

För att kartmaterialet ska vara användbart inför kom-
mande lovgivning och planprövning måste det visa 
kommunens intentioner för alla områden, således även 
befintlig bebyggelse samt ställningstaganden för mark 
som ligger utanför detaljplanelagt område anser läns-
styrelsen. Markanvändningskartan är enligt myndighe-
ten svårläst och kopplar inte an till de förtätningsmöj-
ligheter som beskrivs i områdesbeskrivningarna. De 
tycker vidare att det inte framgår om dessa områden 
faktiskt finns med i kartan. Återkoppling till områdena 
1-36 saknas helt i text och karta i sammanfattningen 
på sidan 88-89. Det behöver tydliggöras vilka priorite-
ringar som är gjorda enligt länsstyrelsen.

Länsstyrelsen anser att det är bättre att komplettera 
planhandlingarna med genomförandefrågorna än att ta 
fram en särskild genomförandeplan. Översiktsplanen 
skapar endast en beredskap för kommunen. Det är 
därefter marknaden som enligt länsstyrelsen avgör om 
planen genomförs. Om kommunen väljer att ta fram 
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en genomförandeplan är det viktigt att kommunen är 
tydlig med vad planens syfte är. Om det enbart är en 
handlingsplan för den kommunala organisationen, hur 
den ska stötta utvecklingen/genomförandet av över-
siktsplanen kan det finnas relevans att ha en sådan plan 
enligt länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen avslutar yttrandet med text på vad plan-
och bygglagens krav är på översiktsplanen samt vilka 
nationella mål som berör kommunens översiktsplane-
ring.

Kommentar: Det finns många motiv till att bebyggel-
seutveckling behövs i Burlövs kommun vilket redovisas 
i Framtidsplanen i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mö-
tesplatser”. De särskilda skäl som föreligger för att ta 
jordbruksmark i anspråk för den föreslagna bebyggelse 
i Burlöv är att det är mark i stationsnära lägen med en 
strategisk placering i MalmöLund-regionen. Burlövs 
kommun planerar för både arbetsplatser och bostäder. 
Det ska vara en bredd av olika arbetstillfällen med 
exempelvis caféer, handel och internationella huvud-
kontor. En av de viktigaste aspekterna för integration är 
arbetsplatser. Kommunen planerar även för en mångsi-
dig bostadsbebyggelse. Bostadsbebyggelse är ur många 
aspekter ett allmänt samhällsintresse. I ”Betänkande av 
Plangenomförandeutredningen - En effektivare plan- 
och bygglovsprocess” (SOU 2013:34) föreslås att det ska 
framgå av PBL att bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet är ett allmänt intresse. 

Det finns en stark efterfråga på bostäder i Burlövsregio-
nen. Burlövs Bostäder har cirka 6000 personer i kö och 
kötiden till en hyresrätt i Burlöv är cirka 3 år (2013). 
Det är i dagsläget cirka 130 personer som har ställt sig 
i kö för de planerade bostäderna i Kronetorpsområdet. 
Länsstyrelsen skriver också själva i sitt yttrande att de 
vill uppmana kommunen att bygga bort bostadsbristen 
genom att använda planmonopolet för att få till stånd 
fler hyresrätter. Kommunen kan dock inte i detaljplaner 
reglera att det ska vara hyresrätter som uppförs. Däre-
mot beskrivs i Framtidsplanen hur kommunen genom 
sitt bostadsbolag kan verka för bland annat hyresbostä-
der.

Enligt Region Skåne behövs det minst 5000 nya lägen-
heter per år i Skåne. Det finns ett stort befolkningstryck 
i västra Skåne och särskilt i sydväst där Burlöv ligger. 
Burlöv planerar inte bara för kommunens egna behov av 
bostäder utan även för det regionala behovet.

Framtidsplanens valda scenario för 2030 innebär en ök-
ning av befolkningen med cirka 7000 invånare. I förhål-

lande till att cirka 6000 personer står i kö till Burlövs 
Bostäder, cirka 100 personer står i kö för de planerade 
bostäderna i Kronetorpsområdet, att det behövs minst 
5000 nya lägenhet per år i Skåne samt att befolkningen 
framför allt ökar i denna del av Skåne har det bedömts 
som rimligt att Burlöv måste ha planberedskap för att 
växa från 17 000 till cirka 24 000 invånare år 2030. 

Burlöv ligger nära och mitt emellan Lund och Malmö 
som av Region Skåne klassas som regionala kärnor och 
dessutom uppfyller kriterierna för att vara tillväxtmoto-
rer. En väl fungerande bostadsmarknad har stor bety-
delse för den ekonomiska tillväxten. Burlövs kommun 
har ett strategiskt viktigt läge mellan dessa tillväxtmoto-
rer där kommunikationerna är mycket goda och det är 
en positiv inflyttning av såväl invånare som näringsliv. 
Satsningarna i Burlövs kommun är ett sätt att utgå från 
befintliga strukturer, behovet av bostäder och arbetsplat-
ser i denna del av Skåne och att växa på ett effektivt och 
hållbart sätt både lokalt och regionalt.

Burlöv vill även fortsättningsvis vara en egen kommun 
vilket finns beskrivet på sidan 66 i Framtidsplanen i 
samrådshandlingen.

Länsstyrelsen har tillsammans med Skånetrafiken, 
Region Skåne och Trafikverket tagit fram rapporten 
”Stationsnära läge”. Rapportens begrepp stationsnärhets-
principen presenteras som ”Att lokalisera bebyggelsen 
kring stationen så att förutsättningarna att åka tåg blir 
de bästa möjliga kallas stationsnärhetsprincipen.” Strate-
gierna för stationsnärhetsprincipen är:
• Service, såväl kommersiell som offentlig, lokaliseras i 
direkt anslutning till stationen.
• Personalintensiva arbetsplatser lokaliseras inom gång-
avstånd (max cirka 600 m) från stationen.
• Bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång eller cykelav-
stånd (max cirka 1–2 km) från stationen.

Burlövs kommun har i planeringen för framtiden utgått 
från stationsnära läge och stationsnärhetsprincipen.

Riksintressen upptar på många platser stora delar av 
stationsnära områden liksom i Burlöv. Rapporten ”Sta-
tionsnära läge” redogör för:

”Att ett område är klassat som riksintresse behöver 
inte innebära att utbyggnad inte är möjligt. Det 
betyder snarare att det finns specifika värden som 
man behöver ta hänsyn till vid en utbyggnad.”

I rapporten ”Stationsnära läge” ställs frågan ”Kanske är 
det enbart i de stationsnära områdena som utbyggnad 
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på högvärdig jordbruksmark kan vara befogad?” Rap-
porten trycker på att det då ska ske så yteffektivt som 
möjligt. Det står vidare att en yteffektiv utbyggnad nära 
stationen kan vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv än 
ytkrävande och bilalstrande utbyggnad på andra håll.

Burlövs kommun tar i Framtidsplanen ställning för tät, 
blandad stationsnära bebyggelse upp till 1,5 km från 
Burlöv C och 1 km från Åkarps station. Den föreslagna 
nya bebyggelsen till orterna begränsas till att vara inn-
anför motorvägarna som kommunen anser är lämpliga 
gränser mellan effektiv jordbruksverksamhet, riksintres-
set för kulturmiljö och stationsnära bebyggelse. Om 
riksintresset skrivs om så att det innefattar en möjlig 
bostadsbebyggelseutveckling med stationsnära bebyggelse 
så kan riksintresset ligga kvar innanför motorvägarna.

Region Skåne skriver i sitt yttrande att i princip hela 
området, som i planen benämns stadsbebyggelse, finns 
inom zonen 1,5 km från en tågstation. De skriver vidare 
att detta innebär bland annat att åkermarken mellan 
Arlöv och Åkarp ligger inom kollektivtrafiknära läge och 
skulle kunna prioriteras för bebyggelse, precis som det 
uttrycks i Framtidsplanen. Framtidsplan för Burlöv har 
enligt Region Skåne en tydlig vision om att skapa täta, 
blandade och attraktiva centrummiljöer där tillväxten 
inte ska ske på bekostnad av åkermark och grönstruktur. 
Region Skåne är mycket positiv till dessa tankegångar. 
Att aktivt arbeta för att hushålla med åkermarken går 
helt i linje med strategin om att växa effektivt med en 
balanserad och hållbar markanvändning, som finns med 
i förslag till strategier för Den flerkärniga miljonstaden 
Skåne, där några centrala aspekter är att samplanera 
bebyggelse med trafikinfrastruktur och grönstruktur 
samt att hushålla med åkermarken. Dessa övergripande 
resonemang finns på ett bra sätt med som en röd tråd 
genom hela översiktsplanen anser Region Skåne. 

Andra viktiga aspekter för att stärka tillgängligheten i 
Skåne, som lyfts i förslag till strategier för Den flerkärni-
ga miljonstaden Skåne, är att stärka såväl den regionala 
som den lokala tillgängligheten genom att bland annat 
låta kollektivtrafiken vara strukturbildande för ny bebyg-
gelse, att förtäta i anslutning till befintlig kollektivtrafik, 
samt att utveckla funktionella och attraktiva gång- och 
cykelvägar till kollektivtrafikens hållplatser och till andra 
viktiga målpunkter. Framtidsplan för Burlövs kom-
mun genomsyras av allt detta på ett utmärkt sätt anser 
Region Skåne. Burlöv har enligt Region Skåne en hög 
ambitionsnivå om att skapa arbetstillfällen, och med sitt 
centrala läge i kollektivtrafikstråken anser Region Skåne 
att Burlöv är en lämplig lokalisering för nya arbetstillfäl-
len.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande över 
Framtidsplanen att de ställer sig bakom planens målbild 
liksom huvudstruktur för markanvändningen med dess 
fyra delstrukturer. De anser att denna modell kan rädda 
det öppna odlingslandskapet söder om väg E22.10 för 
framtiden.         

Burlövs kommun vill behålla och utveckla mångfalden 
som finns i kommunen. Detta innebär ett blandat bygg-
nadsbestånd med både arbetsplatser och olika sorters 
bostäder. Kommunens befolkningsstruktur beskrivs på 
sidan 11 och i bostadsförsörjningsavsnittet i Framtids-
planen. Kommunen har en relativt jämn åldersfördel-
ning. Befolkningsprognoserna och bostadsförsörjningen 
kommer att följas upp varje år vilket finns som ställ-
ningstagande på sidan 92.  

Det finns ett behov av hyresrätter men också en efter-
fråga på bostadsrätter och villor. Burlövs Bostäder har 
en viktig del i bostadsförsörjningen i kommunen vilket 
redogörs för på sidan 56 och de tar bostadssocialt ansvar, 
främjar bostadsförsörjningen och har redan ett stort 
utbud av hyresrätter. Det finns ett bra samarbete mellan 
planeringsavdelningen, Socialförvaltningen och Burlövs 
Bostäder som har många planer på att utöka sitt utbud 
i kommunen. För att bostadssammansättningen inte 
ska bli för ensidig och mångfalden värnas behövs även 
bostadsrätter och eget ägande vilket beskrivs i kapitlet 
”Stadsbebyggelse och mötesplatser”.

Burlöv vill klara av generationsskiften och ge möjlighet 
till en bostadskarriär och flyttkedjor inom kommunen. 
Exempelvis att ungdomar och studenter ska kunna bo 
kvar i kommunen och att det ska finnas bra boende för 
barnfamiljer. Även de som har blivit lite äldre och vill 
lämna sin villa för exempelvis en bostadsrätt ska ha 
möjlighet att bo kvar i kommunen. Burlövs kommun 
har också förhållandevis många hemlösa som behöver 
bostäder. 

Malmö stad skriver i sitt yttrande över Framtidsplanen 
att de välkomnar det i Framtidsplanen betonade regio-
nala perspektivet. De ställer sig också positiva till det 
föreslagna tillväxtscenariot då detta innebär en förstärk-
ning av MalmöLundregionen och dess kommunöverskri-
dande arbetsmarknad. De framför att detta gäller inte 
minst med tanke på anläggandet av ESS och MAX IV i 
Lund vilket ställer än högre krav på mellankommunal 
samverkan. De tycker att en utbyggnad i enlighet med 
förslaget innebär att de kollektivtrafiknära lägena stärks 
och bidrar till en hållbar utveckling även ur ett regionalt 
perspektiv. 
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Lunds kommun lyfter i sin utställningshandling till den 
fördjupade översiktsplanen för Brunnshög fram att deras 
planförslag väntas innebära ökat tryck på bostadsmark-
naden i både Lund och kransorterna. Den stora utbygg-
naden i Brunnshög med MAX IV och ESS kommer att 
innebära många arbetsplatser i förhållande till antalet 
bostäder i området. Detta innebär troligen att trycket 
på bostäder även ökar i Burlövs kommun. Kommunika-
tionerna mellan Burlöv och Lund är redan i dag mycket 
goda och de kommer att förbättras i och med att Burlöv 
C blir en pendlarstation med Öresundståg och att Lund 
planerar att bygga spårväg i Brunnshög med anslut-
ning till Lund C. Det finns alltså goda möjligheter att 
exempelvis bo i Burlövs kommun och arbeta i Brunns-
hög i Lund. Lunds kommun konstaterar i sitt yttrande 
över Framtidsplanen att planerna för Burlöv C som 
en regional järnvägsstation, är ett gott exempel på hur 
planeringen i Burlöv kan bidra till ett hållbart regionalt 
system, både socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Enligt Lommas ”Bostads- och markförsörjningsprogram 
2012-2025 för Lomma kommun, godkänt av kommun-
styrelsen 28 mars 2012” kommer bostadsbyggandet i 
Lomma att vara fortsatt högt de närmaste cirka fyra 
åren. Därefter kommer bostadsbyggandet successivt att 
minska kraftigt. Detta bedöms innebära att efterfrågan 
på bostäder i Burlöv ökar.

Staffanstorp har stationen i Hjärup där stationsnära 
bebyggelse är aktuellt. Denna station är dock bara en 
lokalstation och inte en pendlarstation som Burlöv Cen-
tralstation. Järnvägssträckan mellan Lund och Malmö är 
en viktig länk och utgör en stor tillgång för kommunerna 
och för regionen när det gäller planeringen av bostäder 
och arbetsplatser. 

Scenarierna arbetas om till utställningshandlingen. 
Varje scenario kommer att redovisas på egna kartor. Ett 
scenarioalternativ som enbart bygger på förtätning tas 
fram.

Längst i söder vidareutvecklas de befintliga och redan 
planerade verksamhetsområdena för storskalig, ytkrä-
vande och lågpersonintensiva verksamheter.

Vid en utbyggnad i Kronetorpsområdet kommer karak-
tären av den ”öppna slättbyggden” i denna del innanför 
motorvägarna inte finnas kvar eftersom platsen bebyggs 
med stationsnära tät bebyggelse runt Burlöv C som är 
en station av riksintresse. När jordbruksmarken tas i 
anspråk är det viktigt att marken utnyttjas så effektivt 
som möjligt. Däremot kommer den öppna slättbyggden 
att kunna upplevas i den södra delen av riksintresset på 

andra sidan E22:an. Här planeras jordbruksmarken be-
varas och ställningstagande om att inte bygga fler bebyg-
gelseöar eller utöka de befintliga bebyggelseöarna med 
mer än komplementbyggnader till befintlig verksamhet 
och att ny bebyggelse ska hållas inom befintliga öar finns 
i Framtidsplanen. Den öppna slättbyggden kommer även 
att kunna upplevas i den norra delen av riksintresset 
runt Alnarp.

Malmö museer skriver i sitt yttrande över Framtidspla-
nen att deras bedömning är att de mellersta delarna av 
det aktuella riksintresseområdet skurits sönder av större 
kommunikationsleder och därigenom mist en betydande 
del av sitt kulturmiljövärde. Varken den norra delen 
av riksintresseområdet (kring Alnarps kungsgård) eller 
den sydöstra (kring Burlövs bytomt) lider enligt Malmö 
museers bedömning någon påtaglig skada av att den 
mellersta delen utgår. 

Ställningstagandena i Framtidsplanen är att stärka 
kopplingarna från Kronetorps gård ut i jordbruksland-
skapet genom natur- och kulturstigar. Det har tagits 
fram en byggnadsantikvarisk utredning för Kronetorps 
gård, dess byggnader, trädgård och park. Framtidsplanen 
kompletteras med denna referens. Utredningen beskriver 
gårdens historia, vilka värden som finns och vilka råd 
och riktlinjer som finns för de olika byggnaderna och 
miljöerna. Burlövs kommun är mycket angelägen om 
att bevara den kulturhistoriskt intressanta gårdsmiljön 
med bland annat allé, vägsträckningar, byggnader och 
park. Detta redovisas i Framtidsplanen. I arbetet med 
framtagandet av en ny detaljplan för Kronetorps gård 
och dess närmsta omgivning ligger bland annat den 
byggnadsantikvariska utredningen till grund för planen. 
Bland annat kommer en bestämmelse för att gårdsmiljön 
innanför gatorna inte får splittras genom att delas upp i 
olika fastigheter. Burlövs kommun hade gärna velat ha 
en färdig strukturplan/skelettplan för Kronetorpsområ-
det innan framtagande av nya detaljplaner i området. 
Eftersom kommunen fick pengar från Hjälpmedelsinsti-
tutet för att göra en arkitekttävling om boende för äldre 
runt gården har det nu blivit så att planen kring gården 
har kommit före skelettplanen.

Ändringar görs i Framtidsplanen utifrån att riksintresset 
för kulturmiljön i Kronetorp kan komma att ligga kvar i 
sin nuvarande avgränsning.

Burlövs kommun tillgodoser riksintresset i Framtidspla-
nen genom att bevara det öppna odlingslandskapet söder 
om E22:an och att inte tillåta nya bebyggelseöar söder 
om motorvägen. Hänsyn kommer att tas till fornläm-
ningsmiljöerna i riksintresset. Riksintresset tillgodoses 
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genom att kvarnmiljön med Kronetorps mölla bevaras 
liksom Burlövs kyrkby med representativt byggnadsskick 
och gårdsmönster. Även alléer, vägsystem och pilevallar 
bevaras. Kronetorps och Arlövgårdens bebyggelse kom-
mer att bevaras. Denna text läggs till i Framtidsplanen.

Landskapet är successivt framvuxet ur en förhistorisk 
bosättningskontinuitet. Redan idag (2013) används 
marken i Kronetorpsområdet till hälften till annat 
än öppen jordbruksmark, till exempel Burlövsbadet, 
fotbollsplaner och affärslokaler. Cirka 28 % av marken 
är redan detaljplanerad. Nu bygger kommunen vidare 
på denna framväxt med den stationsnära bebyggelsen 
i Kronetorpsområdet. Detta blir en ny etapp för bosätt-
ningskontinuiteten i riksintresset. Kommunen planerar 
att successivt bygga ut runt och med början vid Burlöv 
Centralstation. Denna förtydligas i Framtidsplanen. 

De historiska epokerna och berättelserna som finns inom 
riksintresset redovisas bland annat i kapitlet ”Grönt 
och värdefullt” i översiktsplanen. Exempelvis beskrivs 
Kronetorps gård, Kronetorps mölla, Lundavägen och 
Burlövs kyrkby. De historiska aspekterna kring Kro-
netorps gård finns också beskrivna ytterligare i bland 
annat den nämnda byggnadsantikvariska utredningen, 
i en trädgårdshistorisk uppsats från 2008 med mera. En 
utredning om de historiska epokerna och riksintresset är 
även under framtagande. Denna är dock mer detaljerad 
än vad som ryms i en översiktsplan men kommer att 
fungera som underlag för det fortsatta arbetet i Krone-
torpsområdet. 

De strukturer som är betydelsebärare för Kronetorpsom-
rådet är gårdsmiljön, alléerna, Lundavägen, järnvägen 
och Burlöv Centralstation. Framtidsplanen berättar och 
förhåller sig till  att alla dessa betydelsebärare kommer 
att bevaras och utvecklas. 

Den arkitekttävling som hölls för området närmast 
gården vanns av Johan Celsing Arkitektkontor AB med 
förslaget kallat ”Kronetorps trädgårdar”. Juryn bedömde 
att i detta förslag spelar Kronetorps gård den huvudroll 
som eftersträvades i tävlingsprogrammet. Den föreslagna 
bebyggelsen tar fasta på gårdens historiska struktur och 
bygger naturligt vidare på den. Detta innebär att gården 
och den nya bostadsbebyggelsen tillsammans kan skapa 
en integrerad miljö med ett nära förhållande till de 
servicefunktioner som ska finnas på gården. Den intima 
skalan bildar en stadsmässighet som anger tonen för 
hela området när detta planläggs och bebyggs. Eftersom 
kvarteren ligger orienterade kring allén blir denna ett 
karaktärsskapande element i det nya området som på 
ett naturligt sätt förbinder detta mot Burlöv Center och 

stationen. När det gäller bostäderna har förslagsställarna 
valt att arbeta med lägenhetslösningar som kan använ-
das för många olika kategorier av boende, vilket ger en 
stor flexibilitet över tiden. För att bostadsområdet ska 
kunna ha möjlighet att fungera från start är det av stor 
betydelse att den nya bebyggelsen har en nära relation 
till gården. Att lägga de nya bostäderna på ett respekt-
avstånd från gården bedöms inte som ett sätt att uppnå 
den önskvärda integrationen av gårdsmiljön. Att runt 
gårdsmiljön skapa ett respektavstånd i form av ytterliga-
re parkmark gör den historiska parken och gårdsmiljön 
otydlig. Med ett för stort respektavstånd kommer gården 
inte att upplevas som en del av det nya området och 
en interaktion bedöms försvåras. Dessutom innebär ett 
sådant avstånd större investeringar i infrastruktur som 
vägar och angöring vilket kommer att göra att projektet 
fördyras. Tävlingsresultatet visar att det är möjligt att 
lägga bebyggelse nära gården på ett sådant sätt att det 
förstärker gårdens kvaliteter och så att gården bibehål-
ler sitt dominerande läge i landskapet. De historiska 
kopplingarna till den södra delen av riksintresseområdet 
bibehålls och förstärks genom att de historiska vägarna 
kommer att vara kvar och genom att natur- och kultur-
stigen utökas. Framtidsplanen kompletteras med beskriv-
ningar av utvecklingen av området. Nya bilder kommer 
också läggas till för att beskriva exempelvis volymer. 
Mellanrummen i bebyggelsen består bland annat av att 
den historiska parken bevaras och att en ny stadspark 
planerats in i området. Detta finns beskrivet i kapit-
let ”Grönt och värdefullt”. Ingen ny bebyggelse mellan 
gården, parken och den öppna slättbyggden planeras då 
Kronetorps park bevaras och blir ett mellanrum i stads-
bebyggelsen. Även huvudbyggnadens trädgård planeras 
bevaras och bilda ett mellanrum mellan gården och den 
nya bebyggelsen. 

Burlövs kommun har påbörjat en arkitekttävling för 
hela Kronetorpsområdet som ska leda fram till en ”ske-
lettplan” och nya detaljplaner. Resultatet av tävlingen 
kommer att visa dispositionen av Kronetorpsområdet. 
Övergripande kopplingar till Burlöv Centralstation kom-
mer också att redovisas. Trafikverket och kommunen 
samarbetar kring detaljplanerna för utbyggnaden av 
Södra stambanan. I kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötes-
platser” finns beskrivningar för de olika områdena, typ 
av bebyggelse och exploatering.

Burlövs kommun kan inte invänta omarbetning och be-
slut om riksintresset för kulturmiljö av länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet för översiktsplanen vilket länssty-
relsen har visat förståelse för. Burlövs kommun är öppen 
för fortsatt dialog med staten kring riksintresset.      
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Utredningsområdet för vindkraft som ligger i närheten 
av Simrishamnsbanan tas bort i Framtidsplanen till 
förmån för tågtrafiken och riksintresset för kulturmiljö.

En beskrivning av Artskyddsförordningen läggs till i 
Framtidsplanen.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är översiktlig och behöver 
följas upp i detaljplaner med mera. Ställningstaganden 
och konsekvenser för de föreslagna åtgärderna finns 
under respektive kapitel. Motstående intressen redovisas 
bland annat område för område genom tabell på sidan 
155 med avseende på miljö och risker, till exempel trafik 
eller industri. Tydliggörande i ingressen på sidan 155 
infogas. I kapitel ”Grönt och värdefullt” redovisas också 
motstående intressen samt ställningstaganden. En ny 
tabell läggs till i detta kapitlet för att tydliggöra vilka in-
tressen som finns för de olika områdena. Framtidsplanen 
följer upplägget med ställningstagande och konsekvenser 
genom hela dokumentet. Kapitlet miljökonsekvensbe-
skrivning redogör i första hand för de samlade konse-
kvenserna.

Burlövs kommun klarar miljökvalitetsnormerna för luft 
inom kommunen. Burlövs kommun planerar för att man 
ska kunna bo och/eller arbeta i Burlöv utan att behöva 
ha bil. Alla har inte möjlighet att köpa en bil och ur 
miljö- och hälsosynpunkt är det viktigt med goda gång-, 
cykel- och kollektivtrafikförbindelser. Planeringen utgår 
från de befintliga kollektivtrafikstråken och stationsnära 
lägen. Burlövs kommun är en inpendlingskommun med 
många arbetsplatser, det är många malmöbor som pend-
lar till Burlöv för att arbeta. Detta tar Burlövs kommun 
till vara på genom att framförallt möjliggöra fler arbets-
platser i stationsnära lägen. Av Malmös totala belastning 
av fordon står Burlövs kommun sannolikt för en försvin-
nande liten del i de gaturum i Malmö där miljökvalitets-
normerna riskeras att överskridas. Med en pendlarsta-
tion i Burlöv kommer färre av de som har bytesresor att 
behöva göra bilresor inom Malmö stad. Burlövs kom-
mun verkar även för persontrafik på Lommabanan från 
Kävlinge, Lomma och Burlöv för att minska biltrafiken 
in till Malmö. I Malmöstads ”Luftkvalitet i Malmö stad 
2012” Konstateras att halten kvävedioxid sjunkit med 12 
% sedan 2006 och att vägtrafiken har minskat med 16 % 
motsvarande period. Man konstaterar också att ” Dock 
finns det exempel på satsningar i stadsutvecklingen som 
fått lokalt negativ effekt på luftkvaliteten. Ett exempel är 
den byggnadskropp som uppförts på Lundavägens västra 
sida, vid Värnhem, viken stänger in de förorenade luft-
massorna i gaturummet. Detta har bidragit till en sämre  
omblandning och högre halter jämfört med situationen 
tidigare utan huskropp. Denna och liknande erfarenhe-

ter måste beaktas vid fortsatt stadsutveckling, så att ny 
bebyggelse inte förtar lyckade åtgärder, liknande de som 
genomförts i området runt Värnhemstorget, så väl som i 
andra delar av staden. Att förtäta våra städer har en rad 
positiva effekter för människa, miljö och stadsliv - dock 
måste kunskapen hur detta påverkar luftkvaliteten för 
stadens invånare bli större och denna aspekt är viktig att 
belysa.” 

För kvävedioxid är gaturummets utformning avgörande 
för om MKN överskrids eller ej. Fram till 2030 kan inte 
Burlövs kommun förutspå hur gaturummen i Malmö 
kommer att se ut.

Det är omöjligt att svara på frågan om hur Burlövs 
kommun påverkar eller undviker att påverka de gatu-
rum som är problematiska i Malmö stad då Burlövs 
kommun inte har rådighet över dessa. I det ”Reviderade 
åtgärdsprogram för kvävedioxid i utomhusluft i Malmö 
Stad (Länsstyrelserapport 2011:4)” byggs en stor del av 
åtgärderna kring förändringar av busstrafiken. Dessa är 
de enda åtgärderna vars effekt kvantifieras. Att Burlöv 
skulle kunna kvantifiera alla potentiella åtgärder som 
genomförs i kommunen inom ramen för Framtidspla-
nen i Malmö stad får med detta som bakgrund framstå 
som en omöjlighet. Det vi istället gör är att anamma de 
åtgärderna som länsstyrelsens åtgärdsprogram beskriver 
exempelvis pendlarsstation, endast bebyggelse med god 
kollektivtrafik och Mobility management. Burlövs kom-
mun anser att Framtidsplanen är en plan som främjar 
ett liv utan bil och då i synnerhet vad gäller resor till 
Malmö. Sett till antalet körda mil och bilinnehav per 
invånare ligger Burlövs kommun i topp (det vill säga få 
körda mil och lågt bilinnehav) av alla Sveriges kommu-
ner. Med länsstyrelsens resonemang torde en utveckling 
av bostäder, verksamheter och evenemang i Malmö 
stad vara i princip omöjlig då varje bilresa allstrad av 
verksamheten kommer att ske i en kommun där MKN 
överskrids.

Ställningstagande har också gjorts i Framtidsplanen 
för en regional pendlarstation i Arlöv, Burlövs C, vilket 
motsvarar åtgärd 11 i ”Reviderade åtgärdsprogram för 
kvävedioxid i utomhusluft i Malmö Stad (Länsstyrelse-
rapport 2011:4)”.

Länsstyrelsen skriver vidare om planeringsåtgärder i det 
reviderade åtgärdsprogrammet:
Länsstyrelsen arbetar även strategiskt för att minska 
transportarbetet i samhället bland annat genom att 
ställa krav på att planerad bebyggelse får god tillgänglig-
het till kollektivtrafik. För att stödja kommunerna i den 
fysiska planeringen så driver Länsstyrelsens samhällspla-
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neringsenhet flera projekt som bland annat syftar till att 
verka för ett minskat transportbehov.

För att slippa konflikter mellan olika markanvändningar 
(exempelvis verksamheter och bostäder) har man länge 
inom den fysiska planeringen främjat en funktionsupp-
delad stad som bidrar till dåligt markutnyttjande, seg-
regation, otrygghet och stora transportbehov. I projektet 
I den blandade staden studerades förutsättningar för 
att städer och tätorter på sikt kan utvecklas på ett sätt 
som främjar blandning av boende, verksamheter, nöjen, 
vegetation, kultur medmera. I rapporten ”Stationsnära 
läge” betonas ett effektivt utnyttjande av kollektivtra-
fiknära lägen för att minska transportbehovet samt att 
skapa attraktiva mötesplatser. Genom bland annat en 
studie om den fysiska stadsstrukturens påverkan av det 
kollektiva resandet försöker Länsstyrelsen underlätta 
kommunernas planering i stationsnära lägen. 

Sammantaget kan Burlövs kommun inte se hur man 
skulle kunna bidra mer till att förbättra luftkvaliteten 
än vad som beskrivits i Framtidsplanen, se ”Trafik och 
annan infrastruktur” samt ”Miljö, risker, säkerhet och 
sårberhet”. Framtidsplanen bygger som sagt på att man 
ska kunna leva i Burlövs kommun utan bil.

Statens geotekniska institut skriver i sitt yttrande över 
Framtidsplanen att de anser att konsekvenser av klimat-
förändringar och framtida höjda havsnivåer samt risker 
för översvämning tillfredsställande belyses i planhand-
lingarna. De anser vidare att erosionsfrågorna i kustom-
råden är tillfredsställande beaktade. Sveriges geologiska 
undersökning framför att genomgången av klimatför-
ändringarna på sidorna 141-144 är bra.

Texten om miljökvalitetsnormer för vatten kompletteras 
med bedömning av påverkan på vattendragen.

Angående översvämningsrisker kompletteras kapitlet 
med tydligare redogörelser. Inom Burlövs kommun finns 
stora områden som ligger under 3 m ö h vilket varit 
gängse bland kommuner och även rekommenderats av 
länsstyrelsen som en acceptabel skyddsnivå. Detta inne-
bär att kommunen måste skydda redan befintlig bebyg-
gelse för att stora värden inte ska gå förlorade. I Burlövs 
kommun är den största översvämningsrisken från havet 
och Alnarpsån. Utefter de utredningar som genomförts 
kan dessa skyddas relativt effektivt då Västkustvägen 
som ligger på 3 m avskiljer både havet och Alnarpsån 
från bebyggelsen. Ett viktigt resonemang är varaktig-
het av högvatten i havet. Detta är centralt då havet har 
begränsade inlopp till bebyggelsen vid framtida höga-
vatten. Avseende översvämning från Sege å planerar inte 

kommunen ny bebyggelse i dess närhet, däremot riskeras 
översvämningar från Sege å via Malmö vilka måste lösas 
av Malmö stad. Troligen kan havsöversvämningsproble-
matiken minska genom sluss/pumplösningar i kulvertar 
till Alnarpsån och Kalineån. Eftersom nuvarande bebyg-
gelse måste skyddas kommer även tillkommande bebyg-
gelse att skyddas, vilken dock ska hålla 3 m eller med 
skyddsåtgärder enligt Framtidsplanen. 

En fullständig bild av översvämningsproblematiken i 
Åkarp och Arlöv kommer inte att kunna prognosticeras 
innan Trafikverket har fått klartecken för sin utbyggnad 
till 4 spår då detta påverkar Alnarpsån i hög utsträck-
ning. Preliminära uppgifter gör dock gällande att 
lösningar som omledning av dagvatten från norra Åkarp 
och justering av bro kommer att kunna minska proble-
men. I västra Arlöv är beräkningarna än så länge för 
osäkra för att kunna ge något konkret svar, men sanno-
likt kan de delvis minskas genom i ordningställande av 
kulvert för Alnarpsån och höjning av vallkrön till bebyg-
gelse. I översiktsplanen projekteras inga lösningar utan 
ger råd om lösningar som kan utredas. Framtidsplanen 
förtydligas angående översvämningsproblematiken.

Avseende förtätning och nybyggnation så arbetas det 
kontinuerligt med detta i detaljplaner och strukturpro-
gram med höga krav på fördröjning. Riskerna med för-
tätningar och ökade dagvattenproblem påpekas i planen 
men kan inte vidare bedömas då en översiktsplan inte är 
tillräckligt detaljerad. 

De två största områden som föreslås för förtätning, Bur-
lövs C och Arlövs företagsby, är redan i dag i princip en-
dast hårdgjorda ytor utan fördröjning. Vid förtätning av 
dessa områden finns möjligheten att ordna dagvatten-
hanteringen på ett betydligt bättre sätt. Förtätningen 
kan härigenom verka positivt för dagvattensituationen.

Det är inte kommunens avsikt att föra över ansvaret 
för dagvatten till den enskilde genom detaljplan (inom 
verksamhetsområde). Fördröjningen ska i huvudsak ske 
på allmän platsmark. Både i Framtidsplanen och mer 
detaljerat i Kronetorpsområdet avsätts mark för fördröj-
ning. Meningen ”Den som orsakar...” tas bort ur Fram-
tidsplanen.

Kommunen har och avser att ställa höga krav på fördröj-
ning innan vattnet når recepienten (i huvudsak Alnarp-
sån). Om ny kunskap eller dagvattenstrategi visar på 
någon annan lämplig fördröjningsgrad kommer detta 
justeras.
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Att områden ligger inom båtnadsområden betyder i 
dagsläget inte automatiskt att det är en förhöjd risk. De 
slutgiltiga riskerna för vattenproblematik i område 1, 2, 
3, 4 och 18 kommer att utredas vidare i planprogram 
och/eller detaljplan. Översiktsplanen placerar inga hus-
kroppar eller bestämmer byggnadstekniker. Utredning 
är gjord avseende översvämningsrisk från Alnarpsån i 
denna del av kommunen. Den yta som krävs för fördröj-
ning har tagits fram och utgör ett underlag för teamen 
som ska tävla om hela Kronetorpsområdet. 

Ställningstagande om klimatanpassning och samverkan-
finns i Framtidsplanen på sidan 115.

Angående kartan på sidan 153, bygger den på skydds-
avstånden i Boverkets ”Bättre plats för arbete” och ska 
endast användas indikativt för uppföljning i detaljplaner. 
Den faktiska omgivningspåverkan kan inte redovisas i en 
översiktsplan utan hänvisas till detaljplanearbetet. Dessa 
verksamheter omfattas inte av någon tillståndsplikt utan 
är i regel anmälningspliktiga. Denna typ av karta har 
tidigare i ytterst få fall presenterats i andra kommuners 
översiktsplaner. Önskemål om kartan framkom på det 
tidiga samrådet med länsstyrelsen om miljökonsekvens-
beskrivningen. Kartan ska användas indikativt. Miljö-
farliga verksamheter har per automatik inga skyddsav-
stånd enligt miljöbalken. I Burlövs kommun finns inga 
beslutade skyddsavstånd varken för A-,B- eller C- eller 
sevesoanläggningar. Tillstånden är inte heller tidsbegrän-
sade. Skyddsavstånden för hästar tas bort i kartmateria-
let och B-anläggningar infogas som punkter. 

Avseende markföroreningar finns det huvudsakliga 
avsnittet på sidan 153 och ställningstagande på sidorna 
156-157. Underlaget till länsstyrelsens mifo-inventering-
ar bedömdes positionsmässigt osäkert och inte uppdate-
rad vid genomgång av materialet och redovisades därför 
inte i karta utan redovisades tillsammans med skydds-
avstånd för miljöfarligverksamhet i tabellform på sidan 
155. De områden som länsstyrelsen tar upp (Akzo och 
Wennerts väg) är nämnda då de ligger i anslutning till 
vattendrag och bedöms påverkas av klimatförändring-
arna och ligger därför under detta kapitel.

Burlövs kommun är medvetna om bullerproblematiken 
och arbetar kontinuerligt med den. För befintlig bebyg-
gelse kommer ombyggnaden av Södra stambanan med-
föra att bullersituationen från järnväg och i viss mån 
även väg att bli bättre. Länsstyrelsen är den myndighet 
som godkänner järnvägsplanen inklusive MKB:n och har 
därmed stor möjlighet att kräva vidare åtgärder. I nya 
detaljplaner ställs krav på åtgärder för att riktvärdena 
ska hållas. Då de största bullerkällorna befinner sig runt 

tätorterna kan ny bebyggelse komma att skydda även 
befintlig. Burlövs kommun anser inte att det i Framtids-
planen krävs en strategi och åtgärdsprogram då det som 
finns i planen anses tillräckligt. Prövningen sker natur-
ligt i detaljplaner, järnvägsplan med mera vilka i Burlövs 
kommun mer eller mindre alltid kompletteras med bul-
lerutredningar och krav. Det är från de statliga vägarna 
och järnvägarna som bullerproblematiken är som störst. 
Dessa vägar har kommunen inte rådighet över. Åtgärds-
förslag för bullerskydd bör därför tas fram och genom-
föras av staten för de statliga vägarna och järnvägarna 
för att skydda befintlig och planerad bebyggelse. Övergri-
pande bullerskydd finns medtagna i ställningstaganden 
och kartan för ”Trafik och annan infrastruktur”. 

Användningen av kustvattnet läggs till i ställningstagan-
dekartorna för markanvändningen. 

Texten om totalförsvaret ändras enligt länsstyrelsens 
förslag.

Odlingslandskapet vid Alnarp finns med i kartan på si-
dan 25 i samrådshandlingen. Förtydligande görs i texten 
att detta område berör Burlövs kommun.

Var det finns kända fornlämningar i Burlövs kommun 
redovisas på sidan 33. Att det när gäller fornlämningar 
vid planläggning är viktigt med tidiga samråd med läns-
styrelsen för att klargöra formlämningssituationen läggs 
till i kommunens checklista för planläggning. Avsnittet 
om fornlämningar i Framtidsplanen kompletteras med 
följande text utifrån länsstyrelsens yttrande: Till en forn-
lämning hör enligt 2 kap 2 § i Kulturminneslagen ”ett 
så stort område på marken eller sjöbotten som behövs 
för att bevara den och ge den tillräckligt utrymme med 
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område kall-
las fornlämningsområde.” Syftet med ett sådant område 
är bland annat att en fornlämning ska kunna bevaras 
i så vitt möjligt ursprunglig miljö. Detta gäller framför 
allt ovan mark synliga fornlämningar. Det är viktigt att 
man inför en utbyggnad på ett tidigt stadium definierar 
skyddsområdet för en synlig fornlämning. Detta genom-
förs av länsstyrelsen. I Burlövs kommun består de synliga 
fornlämningarna främst av gravhögar. Genom att ge-
nomföra utredningar tidigt skapas bättre förutsättningar 
att bevara fornlämningarna med skyddsbestämmelser i 
plan och därmed kan man undvika borttagande. Bur-
lövs kommun har genomfört en sådan utredning inför 
planeringen av Kronetorp. När det gäller fornlämningar 
vid planläggning är det viktigt med tidiga samråd med 
länsstyrelsen för att klargöra formlämningssituationen. 
De kända fornlämningarna utgör endast mindre del av 
det totala fornlämningsantalet. Därför är det länsstyrel-
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sens rekommendation när det gäller större utbyggnads-
områden att man före den egentliga planläggningen låter 
genomföra ett första steg av en arkeologisk utredning. En 
sådan utredning utgör en begränsad insats och innebär 
att man utifrån befintligt material och fältbesiktningar 
lokaliserar de områden där det finns risk för idag ej 
kända fasta fornlämningar.    

Denna samrådsredogörelse och det avslutande kapitlet 
i Framtidsplanen visar på hur kommunen har arbetat 
med dialog under framtagandet av översiktsplanen. 
Under rubriken ”Dialogprocesser och arkitekttävlingar” 
beskrivs också hur kommunen arbetar för att engagera 
invånare och ta fram underlag för planeringen. Burlövs 
kommun har vidare anställt en näringslivssamordnare 
för att stimulera näringslivet och underlätta samarbete 
och dialog.  

Det finns idag en funktion på kommunens hemsida som 
heter ”Tyck om Burlöv” där man kan ställa frågor och 
lämna idéer, information och synpunkter. Sen finns alltid 
möjlighet att skicka in vanliga brev, ringa eller promene-
ra till Medborgarhuset och bestämma tid med politiker 
och tjänstemän för möte. Det finns också ett formulär på 
hemsidan för kontakt med politiker i kommunen. Från 
och med den 18 januari 2013 kan man lämna e-förslag 
på kommunens hemsida. E-förslag är till för den som vill 
lämna förslag till kommunens politiker om hur Burlöv 
kan utvecklas och förbättras. Detta är en form av digital 
”idélåda”. Förslaget publiceras på kommunens hemsida. 
Andra medborgare kan stödja förslag genom att skriva 
under det. Om fler än 100 personer skriver under ett för-
slag tas det upp för politisk behandling i berörd nämnd. 
Kommunen har nu även Facebook där man exempelvis 
kan lämna kommentarer.

De befintliga värdena i Burlövs kommun beskrivs genom 
hela Framtidsplanen och i kapitlen ”Grönt och vär-
defullt” och ”Stadsbebyggelse och mötesplatser” finns 
utvecklingsbeskrivningar. Ytterligare utredningar för hur 
de befintliga värdena ska säkerställas kommer att ske i 
efterföljande prövningar i detaljplaneprocesserna. Bur-
lövs kommun har också en omfattande bevarandeplan 
som har följts upp med skydd i detaljplanerna. 

Burlövs kommun har utifrån länsstyrelsens och Tra-
fikverkets yttrande arbetat om målen för trafiken enligt 
följande: 

• Andelen gående, cyklande och resor med kollektiv-
trafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. 

• Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av det totala 
antalet resor. 

• För resor under 5 km är målet att högst 1/5 av det 
totala antalet resor ska ske med bil.

För att nå de övergripande målen måste alltså andelen 
gående, cyklande och resande med kollektivtrafik öka 
och andelen resande med bil måste minska jämfört med 
idag.

Gång, cykel och kollektivtrafik har i dessa formuleringar 
lagts samman till en grupp. Burlövs kommun ser det som 
mycket viktigt att minska biltrafiken och att det då inte 
är lika viktigt att dela upp målet mellan gång, cykel och 
kollektivtrafik. Möjlighet att gå och cykla är kopplat till 
fysiska förutsättningar och är för många väderbetonat, 
då blir kollektivtrafiken ett bra komplement. Gång, cykel 
och kollektivtrafik samverkar för att minska biltrafiken. 
I stadsbebyggelsen innanför motorvägarna är det mesta 
inom gång- och cykelavstånd för en stor del av befolk-
ningen. Målet i Framtidsplanen är att utformningen 
av stadsmiljöerna ska bli så attraktiva att man främst 
väljer att gå eller cykla. Det ska vara lätt att bo i Burlöv 
utan bil.

Även om gång, cykel, tåg och buss har lagts samman i 
målen kommer de även fortsättningsvis att mätas och 
följas upp separat i resevaneundersökningar. Andra 
exempel på mätningar som kommer att göras är att i 
vissa punkter mäta motortrafik och cykeltrafik, mäta ut-
ökningen av antal kilometer gångväg och cykelväg samt 
att undersöka skolresor och restidskvoter. För att uppnå 
målen utgår bebyggelseutvecklingen från stationsnära 
lägen. Kommunen arbeta även med att öka tryggheten, 
säkerheten och attraktiviteten i bebyggelsen. Vidare 
kommer gång- och cykelvägarna att utökas. Gaturum-
men i stadsbebyggelsen bör främst utformas för gång och 
cykel därefter kollektivtrafik och sen biltrafik. Utbildning 
och kampanjer är ytterligare åtgärder som kan hjälpa till 
att påverka resvanorna.

Hela Framtidsplanen bygger på att skapa största möjliga 
underlag för resande med kollektivtrafik. Södra stamba-
nan är riksintresse och både Burlövs station och Åkarps 
station är stationer av riksintresse. I Miljöbalken 3 
kapitlet 8 § står det att: ”Mark- och vattenområden som 
är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell pro-
duktion, energiproduktion, energidistribution, kommu-
nikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anlägg-
ningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar 
som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.”
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När det gäller stationerna som är av riksintresse ska 
de skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av dessa och därmed också 
reseutnyttjandet på järnvägarna. Burlövs kommun be-
dömer att tillgängligheten till stationerna och utnyttjan-
det av kollektivtrafiken på järnvägarna kan förbättras 
avsevärt om den stationsnära marken vid stationerna 
och därmed även i Kronetorpsområdet används för 
blandstad med både bostäder och arbetsplatser i linje 
med rapporten ”Stationsnära läge”. Burlövs kommun 
bedömer att det tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse 
eftersom stationerna ligger där de ligger och inte är sär-
skilt lättflyttade. Eftersom det är stationer av riksintresse 
så är det inte möjligt eller önskvärt att ta någon annan 
mark i anspråk. Framtidsplanen kompletteras med detta 
resonemang. Ytterligare en station, den kommande sta-
tionen på Lommabanan föreslås bli riksintresse.

Under rubrikerna ”Huvud- och delstrukturer” och ”Be-
byggelseutveckling” finns resonemang kring exploatering 
och att spara åkermark. Konsekvenser för exploateringen 
presenteras i tabellerna i slutet av kapitlen ”Grönt och 
värdefullt” och ”Stadsbebyggelse och mötesplatser” samt 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Ställningstagande om 
att inte bygga fler bebyggelseöar eller utöka de befintliga 
bebyggelseöarna med mer än komplementbyggnader till 
befintlig verksamhet och ny bebyggelse inom befintliga 
gränser (2012) finns redan på sidan 92, det vill säga rikt-
linjer för hur bygglovsansökningar ska hanteras utanför 
detaljplanelagda områden finns.   

Framtidsplanen kompletteras med ytterligare text som 
redovisar hur mycket åkermark som planeras att exploa-
teras. I Kronetorpsområdet är en del av den mark som 
brukas redan detaljplanelagd för andra ändamål än för 
jordbruk. Kronetorpsområdet berör åkermark som på 
alla håll omges av bostadsområden och transportleder. 
Detta ställer särskilda krav på brukaren när det gäller 
sprutning, gödsling och skörd. Jordbrukaren har valt att 
sälja gården och flytta till sina marker söder om E22:an 
för att kunna bedriva ett effektivt, modernt jordbruk. 
På 1970-talet upphörde man att ha kor på gården. 2007 
upphörde djurhållningen helt. 

I Framtidsplanen sparas även jordbruksmark vid 
Burlövs egnahem som enligt den nu gällande fördju-
pade översiktsplanen för Arlöv ska exploateras med ny 
bostadsbebyggelse. Framtidsplanen tar när den vinner 
laga kraft över den fördjupade översiktsplanen för Arlöv. 
Olika alternativa lokaliseringar för bebyggelsen utreds 
i de principiella resonemangen på sidorna 65-68, i de 
olika scenarierna samt i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ett nytt förtätningsscenario presenteras i utställnings-
handlingen. Avsnitten om utbyggnadstakt och önskvärd 
etapputbyggnad utvecklas också. Vid varje områdesbe-
skrivning infogas uppskattningar av hur många bostä-
der och arbetstillfällen som kan åstadkommas. Detta 
omfattar både förtätning och utbyggnad. Skälen till att 
kommunen bygger på åkermark i de stationsnära lägena 
förtydligas också.   

Burlövs kommun håller med om att det är en mel-
lankommunal angelägenhet att samarbete över kom-
mungränserna när det gäller exempelvis bostäder och 
arbetsplatser. Burlöv anser att det redan finns ett gott 
samarbete med grannkommunerna och har haft många 
möten för att diskutera den fysiska planeringen utifrån 
sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Under 
framtagandet av Framtidsplanen har möten och besök 
gjorts i Malmö, Lomma och Staffanstorp och de har varit 
i Burlöv för att diskutera mellankommunala frågor och 
göra platsbesök ute. Det pågår också ett arbete med att 
ta fram en strukturplan för Malmö-Burlöv-Staffanstorp-
Lomma-Lund. Burlövs kommun är vidare mycket aktiv 
i Region Skånes strukturbild. I TITA-arbetet (ESS, MAX 
IV) har Burlövs kommun också varit med i två delpro-
jekt. I MalmöLundregionen finns det en ÖP-grupp där 
Burlöv är mycket aktiva. Burlövs kommun har också ett 
utbyte med Landskrona stad eftersom det finns många 
gemensamma frågor som till exempel kring social håll-
barhet. Planerarna har haft studiebesök i både Burlöv 
och Landskrona.

Framtidsplanen listar mellankommunala frågor i början 
av dokumentet (sidan 9). Punkterna finns upptagna med 
resonemang och ställningstaganden i respektive ämne-
skapitel. Kapitlen för de olika ämnesområdena tar upp 
mellankommunala, regionala och statliga frågor, mål 
och riktlinjer vilka det finns referenser till. I tabellerna 
med ställningstaganden och konsekvenser finns även 
en del konsekvenser för grannkommuner och regionen 
nämnda. Trafikverket skriver bland annat i sitt yttrande 
att de transportpolitiska målen ligger väl förankrat i 
framtagandet av planen. Region Skåne framhåller i sitt 
yttrande att Framtidsplan för Burlövs kommun håller en 
hög ambitionsnivå och på ett bra sätt genomgående hän-
visar till regionala mål, planer och program, bland annat 
till det regionala utvecklingsprogrammet för Skåne. De 
övergripande resonemangen i översiktsplanen går i linje 
med flera av Region Skånes mål och ställningstaganden. 
Det är enligt Region Skåne positivt att planen på olika 
sätt redovisar Burlövs kommun i en regional kontext, 
att det på ett tydligt sätt belyses att kommunen är en 
viktig del i Öresundsregionen och att detta har betydelse 
för den framtida utvecklingen. Region Skåne skriver till 
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exempel att översiktsplanen lyfter vikten av att skapa en 
sammanhängande grönstruktur, där parker, natur och 
stråk länkas samman samt att kommunens grönstruktur 
kopplas till grannkommunernas grönstruktur. Därutö-
ver finns enligt Region Skåne en tydlig ingång kring att 
grönstrukturen ska samplaneras med bebyggelsestruktur 
och trafikinfrastruktur. Material läggs till i Framtids-
planen under ”Burlövs roll i regionen” från samarbetet 
med grannkommunerna med att ta fram en gemensam 
strukturbild. 

Burlövs kommun anser att det inte är kommunens sak 
att bedöma byggnation och befolkningsökning i andra 
kommuner. Det är en fråga för länsstyrelsen och Region 
Skåne att analysera och visa var i de olika kommunerna 
det är nationellt och regionalt lämpligt att bygga ut. 
Alla kommuner har planmonopol. Burlövs kommun har 
planerat för en ökning av bostäder och arbetsplatser i 
stationsnära lägen eftersom det finns en efterfråga på 
både jobb och bostäder, särskilt i sydvästra Skåne. Att 
utbyggnaden bör ske i Burlöv beror på att det här kom-
mer att finnas en regional pendlarstation. Att detta sker 
i kollektivtrafiktäta Burlövs kommun med ett ypperligt 
läge i Öresundsregionen gör att regionen kan stärkas 
ytterligare.

I avsnittet ”Bostadsförsörjning” i Framtidsplanen redo-
gör kommunen för bostadsbristen. Bedömningen är att 
det finns en efterfråga på såväl små som stora bostäder 
och på både hyres- och bostadsrätter. I nollbebyggelsesce-
nariot redogörs det för hur mycket befolkningen kan öka 
genom att endast beslutade bygglov och antagna detalj-
planer utnyttjas.       

Befolkningsprognoserna och antalet planerade bostäder 
hänger tätt samman. Att det som länsstyrens anser sker 
en ”överplanering” i kommunerna har bland annat att 
göra med att det är svårt att råda över privatägd mark. 
Staten har tagit bort verktyg för kommunerna att kom-
ma åt privat mark genom till exempel förköpsrätt. Enligt 
länsstyrelsens egen sammanställning ”Önsketänkande 
leder till felaktig stadsplanering” publicerad 2012-03-07 
har befolkningsökningen i Burlöv dessutom varit större 
än prognostiserat.

Plankartan - den sammanfattande ställningstagan-
dekartan - markanvändningskartan arbetas om till 
utställningshandlingen. Kartan kommer att endast visa 
det valda 2030-bebyggelsescenariot. Område 4 och delar 
av område 3 kommer inte att ingå i 2030-bebyggelsesce-
nariot. Området som omfattar Staffanstorps kommun 
ingår inte i 2030-bebyggelsescenariot. I varje kapitel 
finns det förtydligande ställningstagandekartor för de 

olika ämnesområdena. Dessa kartor gäller för markan-
vändningen vilket förtydligas i Framtidsplanen.

Kartmaterialet tillsammans med beskrivningarna visar 
intentionerna för utvecklingen. Återkopplingen mellan 
områdessiffrorna och texten och ställningstagandekartan 
på sidorna 88-89 är inte gjord eftersom områdesbeskriv-
ningarna är mer detaljerade än vad som kan förväntas 
av en översiktsplan. Framtidsplanens intentioner är att 
bebyggelseutvecklingen ska utgå från stationerna. De 
prioriteringar som är gjorda presenteras under ”Ut-
byggnadsetapper” i samrådshandlingen. Den önskade 
etapputbyggnaden kommer att förtydligas i Framtidspla-
nen.   

Planhandlingarna kommer inte att kompletteras med 
genomförandefrågor då genomförandeplanen främst är 
tänkt att fungera som en handlingsplan för den kom-
munala organisationen för att stötta utvecklingen/
genomförandet av översiktsplanen. Detta förtydligas i 
översiktsplanen. Kommunen håller med om att det till 
stor del är marknaden som avgör om planen genomförs. 
Detta är en av anledningarna till varför det behövs hög 
planberedskap.     

Malmö museer
Malmö museer tycker att planförslaget på ett bra sätt 
redovisar kommunområdets kulturmiljövärden och 
hur man avser att bevara och utveckla dessa i framti-
den. I Framtidsplanen redovisas också på ett tillfred-
ställande sätt vilka utpekanden som gjorts vad gäller 
kulturmiljön i kommunen.

Ur ett kulturmiljöperspektiv är det positivt att ny 
bebyggelse i form av stadsutveckling och förtätning 
sker i området norr om E22:an enligt Malmö museer. 
Samtidigt är det viktigt att dessa processer inte sker 
på bekostnad av de kulturmiljövärden som finns i den 
befintliga bebyggelsen. Malmö museer anser dock 
att Burlövs kommun generellt sett har varit bra på att 
skydda sin värdefulla bebyggelse genom att göra tillägg 
till detaljplaner, vilket gör att man är väl förberedd för 
framtiden. I Framtidsplanen påpekas att det kan bli 
aktuellt med en översyn av kommunens bevarandeplan 
vilket även Malmö museer anser vara viktigt eftersom 
en bevarandeplan är ett dokument som behöver upp-
dateras regelbundet, allt eftersom bebyggelsen och våra 
värderingar kring kulturarvet förändras.

Det är länsstyrelsens eller Riksantikvarieämbetet som 
bedömer om kommunens ansökan om reduktion av 
riksintresseområdet för kulturmiljövården ska beviljas, 
eller om föreslagen utbyggnad kan ske trots att riksin-
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tresseområdet får behålla sin existerande omfattning. 
Malmö museers bedömning är att de mellersta delarna 
av det aktuella riksintresseområdet skurits sönder av 
större kommunikationsleder och därigenom mist en 
betydande del av sitt kulturmiljövärde. Varken den 
norra delen av riksintresseområdet (kring Alnarps 
kungsgård) eller den sydöstra (kring Burlövs bytomt) 
lider enligt Malmö museers bedömning någon påtaglig 
skada av att den mellersta delen utgår.

Genom det så kallade biotopskyddet lagskyddas en 
stor del av de odlingslandskapselement som vid sidan 
av sina biologiska värden oftast även har kulturmil-
jövärden. Vad gäller hägnader skyddas stenmurar av 
biotopskyddet, men däremot inte den typ av jordvallar 
som historiskt sett varit den dominerande hägnadsty-
pen inom Skånes sydvästra slättbygd. Malmö museer 
påpekar att det är viktigt att även jordvallar eller vallar 
av blandad jord och sten med längre historisk konti-
nuitet inte tas bort.

På sidan 33 berörs fornlämningar kortfattat. Malmö 
museer tycker att det bör tilläggas att all exploatering 
som berör fornlämningar kräver särskilt tillstånd av 
länsstyrelsen. Likaså ska länsstyrelsen kontaktas om 
icke kända fornlämningar påträffas vid markarbeten. 
För Burlövs kyrkby redovisas att ”Jordreformerna på 
1700- och 1800-talen berörde inte byn i någon större 
utsträckning” (sidan 37). Detta påstående framstår 
som något missvisande enligt Malmö museer. Storg-
ården Kronetorps ägor bröts tidigt ut ur byns tegskifte 
i ett så kallat partiellt enskifte. Vid enskiftet av övriga 
byn flyttades ytterligare några gårdar ut från bytomten. 
Vad gäller gårdarnas tillhörande ägor före och efter 
enskiftet är förändringen i Burlöv i princip lika radikal 
och omfattande som i andra byar i Skånes slättbygder. 
Det stämmer däremot att relativt många gårdar i Bur-
löv kunde ha bebyggelsen kvar på bytomten även efter 
enskiftet.

Kommentar: Kultur- och fritidsnämnden har i sitt 
yttrande för Framtidsplanen meddelat att de har för 
avsikt att inom de närmsta åren revidera Bevarandeplan 
2000. Arbetet kommer att ske tillsammans med plane-
ringsavdelningen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande att 
de anser att planhandlingarna är bra och ger tillräcklig 
vägledning för efterföljande beslut avseende biotops-
skyddade områden. Tillägg görs utifrån Malmö museers 
yttrande under rubriken ”Biotopskydd”: Vad gäller 
hägnader skyddas stenmurar av biotopskyddet, men dä-
remot inte den typ av jordvallar som historiskt sett varit 
den dominerande hägnadstypen inom Skånes sydvästra 
slättbygd. Det är viktigt att även jordvallar eller vallar av 

blandad jord och sten med längre historisk kontinuitet 
inte tas bort.  

Till Framtidsplanen görs tillägg om att vid all exploate-
ring som berör fornlämningar ska länsstyrelsen kontak-
tas. Likaså att länsstyrelsen ska kontaktas om icke kända 
fornlämningar påträffas vid markarbeten.  

Texten omformuleras utifrån Malmö museers yttrande 
angående jordreformerna och skiftena.  

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter.

Region Skåne
Inledningsvis vill Region Skåne framhålla att Framtids-
plan för Burlövs kommun håller en hög ambitionsnivå 
och på ett bra sätt genomgående hänvisar till regionala 
mål, planer och program, bland annat till det regionala 
utvecklingsprogrammet för Skåne. De övergripande 
resonemangen i översiktsplanen går i linje med flera 
av Region Skånes mål och ställningstaganden. Det är 
enligt Region Skåne positivt att planen på olika sätt 
redovisar Burlövs kommun i en regional kontext, att 
det på ett tydligt sätt belyses att kommunen är en viktig 
del i Öresundsregionen och att detta har betydelse 
för den framtida utvecklingen. De anser vidare att det 
finns många perspektiv i planen som är av intresse ur 
regional synvinkel.

Att Framtidsplan för Burlövs kommun synliggör kom-
munens roll i ett regionalt perspektiv och vikten av att 
stärka sin profil och identitet är positivt anser Region 
Skåne. Det går helt i linje med strategin om att stärka 
Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor samt 
utveckla Skånes flerkärniga ortstruktur, som finns i 
förslag till strategier för Den flerkärniga miljonstaden 
Skåne enligt Region Skåne. De anser att det är viktigt 
för hela Skånes utveckling att orterna fyller olika roller 
och kompletterar varandra. Region Skåne deltar gärna 
i Burlövs kommuns fortsatta arbete och resonemang 
kring detta.

Framtidsplan för Burlövs kommun har en tydlig in-
gång att kommunen ska växa, med såväl bostäder som 
verksamheter, vilket ställer stora krav på markanvänd-
ningen. Det berörs enligt Region Skåne på ett bra sätt 
genomgående i planen.

Region Skåne anser att det är positivt att Framtidspla-
nen lyfter att nya bostäder ska upprättas med blan-
dade upplåtelseformer och på ett sätt som gör att de 
kompletterar befintlig bebyggelse vad gäller hustyper 
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och bostadsstorlekar, och där eftersträvan är mångfald 
och flexibilitet. De tycker också att det på ett bra sätt 
uppmärksammas vad etableringen av ESS och MAX 
IV i Lund kan få för betydelse på bostadsefterfrågan 
i Burlövs kommun, till exempel att det framöver kan 
bli intressant med hyresradhus och hyresvillor. Pla-
nen skulle dock enligt Region Skåne kunna tydliggöra 
kopplingen mellan mängden planerade bostäder och 
behovet av bostäder utifrån såväl dagens bostadsbrist 
som förväntad befolkningstillväxt.

Region Skåne anser att det är positivt att Burlövs kom-
mun uttrycker en strävan att skapa blandad bebyg-
gelse med både bostäder och verksamheter, såväl i 
nya områden som genom kompletteringar i befintliga 
områden. Både funktionsintegrerade städer och bo-
stadsområden med blandade upplåtelseformer är enligt 
Region Skåne viktiga aspekter för att främja integration 
och öka rörelsen, folklivet, attraktiviteten och trygghe-
ten i det offentliga rummet. Detta går helt i linje med 
strategiområdet om att skapa attraktiva miljöer som 
erbjuder hög livskvalitet, som lyfts fram i förslag till 
strategier för ”Den flerkärniga miljonstaden Skåne”. 
Det samma gäller planeringen av mötesplatser med 
människan i centrum, resonemang som på ett mycket 
bra sätt synliggörs genomgående i översiktsplanen 
anser Region Skåne.

Det är enligt Region Skåne föredömligt hur Framtids-
plan för Burlövs kommun uttrycker att tillkommande 
bebyggelse ska ske i kollektivtrafiknära lägen, kring 
kommunens tågstationer, genom omvandling och 
förtätning med arbetsplatser och bostäder. Att låta kol-
lektivtrafiken vara strukturbildande och att förtäta och 
bygga integrerat i anslutning till befintlig kollektivtrafik 
är centrala ställningstaganden till strategierna om att 
stärka tillgängligheten i Skåne och att växa effektivt, 
som även de finns i förslag till strategier för Den fler-
kärniga miljonstaden Skåne.

Burlövs kommun har enligt Region Skåne mycket goda 
förutsättningar att planera bebyggelse i kollektivtra-
fiknära läge. De tycker detta synliggörs väl i kartan på 
sidan 77 som visar zoner på 600 m respektive 1 000 
m från tågstationerna och 400 m från busshållplatser. 
Region Skåne ser detta som mycket positivt, då Region 
Skåne brukar utgå från att riktvärden för kollektivtra-
fiknära läge är zoner på 1,5 km från tågstation, 1 km 
från regionbusshållplats och 500 m från stadsbuss-
hållplats. I princip hela stråket, som i planen benämns 
stadsbebyggelse, finns inom zonen 1,5 km från en 
tågstation. Detta innebär bland annat att åkermarken 
mellan Arlöv och Åkarp ligger inom kollektivtrafik-

nära läge och skulle kunna prioriteras för bebyggelse, 
precis som det uttrycks i planen. Region Skåne anser 
dock att det är en tveksam prioritering att genomföra 
utbyggnad här i Kronetorp redan som ett första steg 
i att tillföra ny bebyggelse i kommunen. Som planen 
på ett utförligt sätt redovisar finns det stora omvand-
lings- och förtätningsmöjligheter inom redan befintliga 
bebyggelsestrukturer kring kommunens stationer, vilka 
med fördel skulle bebyggas i första hand anser Region 
Skåne. Dessa lägen ligger oftast i än bättre kollektivtra-
fiknära lägen (inom 600 m) och bebyggelse här innebär 
dessutom att åkermarken kan sparas samtidigt som 
befintliga strukturer kan nyttjas mer effektivt påpekar 
Region Skåne. De anser vidare att det är också framför 
allt genom omvandling och förtätning inifrån och ut 
kring kommunens tågstationer och befintliga centrum 
som önskad täthet, folkliv och attraktivitet kan åstad-
kommas. I Framtidsplan för Burlövs kommun uttrycks 
det enligt Region Skåne på ett bra och genomgående 
sätt att det ska förtätas och att stationslägena ska nyttjas 
fullt ut. Planen skulle enligt Region Skåne med fördel 
synliggöra dessa resonemang fullt ut hela vägen till 
ställningstaganden och utbyggnadsetapper.

Region Skåne anser att det är svårt att följa hur resone-
mangen kring alla förtätningsmöjligheter som beskrivs 
för område 1-36 verkligen landar, då återkoppling till 
dessa nummer helt saknas i både text och i karta i sum-
meringen på sidan 88-89. Det försvårar enligt Region 
Skåne insynen i vilka prioriteringar som är gjorda, 
och detta bör utvecklas i planen för tydlighetens skull. 
Region Skåne skriver vidare att vad det verkar så är det 
bara en del av områdena 1-36 som är representerade 
i kartan inom ”2030-bebyggelsescenario” eller ”Max-
bebyggelsescenario”, och frågan är vad som gäller för 
alla övriga områden som har beskrivits med fortät-
nings- och omvandlingsmöjligheter samt varför just de 
områden som finns i kartan är utvalda.

I texten under rubriken utbyggnadsetapper på sidan 
88 nämns, förutom att bebyggelse i Kronetorp troli-
gen påbörjas först, att det ideala vore att inleda med 
bebyggelse kring Burlöv C men att kommunen inte 
äger marken där. Det uttrycks också mer generellt att 
fortätning och omvandling är komplicerat med intres-
sekonflikter och att det kommunen kan göra är att höja 
sin attraktivitet. Med andra ord uppmärksammas vissa 
problem och utmaningar, men enligt Region Skåne 
responderas sedan inte dessa med några strategier eller 
lösningar för att ändå kunna nå visionen.

Region Skåne efterfrågar en tydligare ingång till hur 
Burlövs kommun ska se till att kunna göra verklig-
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het av de fantastiska förutsättningarna som finns till 
förtätning och omvandling inom stationsnära befintlig 
struktur, och som redovisas väl i planen genom be-
skrivningar av områdena 1-36. Hur ska intressekon-
flikter, markägarförhållanden och andra svårigheter 
hanteras? Vilka är strategierna for att lyckas skapa de 
täta och attraktiva stationsorter som beskrivs? För 
ideer kring detta tipsar Region Skåne om en ny rapport 
om förtätning, Tätare Skåne, som tas fram inom struk-
turbild for Skåne och finns färdig i februari 2013.

De övergripande resonemangen och beskrivningarna 
för område 1-36 är enligt Region Skåne föredömliga i 
sitt sätt att ta upp förtätning, integrering av bostäder 
och verksamheter, bostäder med blandade hustyper 
och upplåtelseformer, omvandling till personalinten-
siva verksamheter kring stationerna samt att därmed 
flytta dagens ytkrävande verksamheter till Stora Bern-
storp utan att breda ut detta verksamhetsområde på 
åkermarken. Framtidsplan för Burlöv har enligt Region 
Skåne en tydlig vision om att skapa täta, blandade och 
attraktiva centrummiljöer där tillväxten inte ska ske 
på bekostnad av åkermark och grönstruktur. Region 
Skåne är mycket positiv till dessa tankegångar. Att 
aktivt arbeta för att hushålla med åkermarken går helt 
i linje med strategin om att växa effektivt med en ba-
lanserad och hållbar markanvändning, som finns med 
i förslag till strategier för Den flerkärniga miljonstaden 
Skåne, där några centrala aspekter är att samplanera 
bebyggelse med trafikinfrastruktur och grönstruktur 
samt att hushålla med åkermarken. Dessa övergripande 
resonemang finns på ett bra sätt med som en röd tråd 
genom hela översiktsplanen anser Region Skåne.

Framtidsplan för Burlövs kommun är föredömlig i sin 
vision om att prioritera kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik framför bil anser Region Skåne. De skriver 
vidare att arbeta för att minska andelen resor med bil, 
och öka andelen resor med kollektivtrafik och gång- 
och cykeltrafik är ett ställningstagande som även är 
formulerat i förslag till strategier för Den flerkärniga 
miljonstaden Skåne, för att stärka tillgängligheten på 
ett hållbart sätt.

Andra viktiga aspekter för att stärka tillgängligheten i 
Skåne, som lyfts i förslag till strategier för Den fler-
kärniga miljonstaden Skåne, är att stärka såväl den 
regionala som den lokala tillgängligheten genom att 
bland annat låta kollektivtrafiken vara strukturbildande 
för ny bebyggelse, att förtäta i anslutning till befint-
lig kollektivtrafik, samt att utveckla funktionella och 
attraktiva gång- och cykelvägar till kollektivtrafikens 
hållplatser och till andra viktiga målpunkter. Framtids-

plan för Burlövs kommun genomsyras av allt detta på 
ett utmärkt sätt anser Region Skåne.

Region Skåne tycker att det är positivt att gång- och 
cykeltrafiken har fått en tydlig strategi inom området 
trafik och infrastruktur samt att översiktsplanen tar 
upp cykling utifrån olika ändamål, där det förutom 
tillgänglighet till exempel berör rekreation, folkhälsa 
och miljö. Det är även bra enligt Region Skåne att 
Burlövs kommun uppmärksammar hur kommunens 
cykelvägar kopplar samman till andra kommuner och 
lyfter vikten av samverkan med grannkommunerna 
för att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk. 
Region Skåne skriver att angående supercykelvägen 
mellan Malmö och Lund, där Burlövs kommun önskar 
en annan sträckning än den Trafikverkets utredning 
förordar, vill Region Skåne poängtera att det behövs en 
utökad dialog mellan Trafikverket, Region Skåne och 
alla berörda kommuner kring val av sträckning och 
utformning. Denna typ av förbättrade pendlingsvägar 
är enligt Region Skåne en viktig del i den nya cykel-
vägsplanen som håller på att tas fram för Skåne.

Vidare är det enligt Region Skåne positivt hur Fram-
tidsplan för Burlövs kommun har en tydlig samplane-
ring mellan bebyggelse och trafikinfrastruktur, med 
fokus på hållbara transporter. Dessutom lyfts vikten 
av bra bytespunkter som möjliggör byten mellan olika 
trafikslag, något som Region Skåne ser som mycket 
värdefullt. Det skapar förutsättningar för att fler resor 
ska ske med gång- och cykeltrafik samt kollektivtra-
fik. För mer inspiration kring skapandet av attraktiva 
bytespunkter kan Region Skåne tipsa om rapporten 
Bytespunkten som mötesplats i Skåne, som tagits fram 
inom strukturbild för Skåne.

När det gäller bussanslutning till Burlöv station, ett 
uttryckt önskemål i planen som ett led i att skapa en 
fungerande bytespunkt där, anser Region Skåne att det 
är en tänkbar möjlighet med linje 130. Det förutsätter 
dock vissa omständigheter som skapar god framkom-
lighet för bussar. Detta handlar om möjligheten att 
hålla jämn hastighet med god resandekomfort genom 
att till exempel undvika gupp, minirondeller och snäva 
kurvor.

För övriga förslag på nya busslinjedragningar som 
finns i Framtidsplan för Burlövs kommun har Region 
Skåne följande kommentarer:
• Linje 9 är parallell med linje 130, och Region Skåne 
tror mer på en utveckling av linje 130 än att införa en 
konkurrerande stadsbusslinje.
• Linje 35 (Södervärn- Rosengård) kommer i decem-
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ber 2013 att läggas om till Kvarnby, vilket omöjliggör 
en förlängning till Stora Bernstorp. En sådan förläng-
ning hade dock hur som helst inte kunnat motiveras 
samhällsekonomiskt. Att resa mellan Burlövs kom-
muns norra och södra delar är möjligt genom byte 
mellan linje 4 och 130.
• Linje 35 (från Östra hamnen) kan ersätta linje 133 
med dragning via Arlövsvägen till Arlövs station och 
Burlövs station. Idén om att ytterligare förlänga linjen 
söderut har inte tidigare behandlats men underlaget för 
detta är troligen svagt. Täckningen längs Dalbyvägen 
finns i dagsläget med linje 172 och stora delar av Arlöv 
och Burlöv ligger inom gång- och cykelavstånd från 
tågstationerna. Därutöver erbjuder befintliga linjer 130 
och 172 en tillgänglighet som troligtvis endast behöver 
kompletteras i norra Arlöv, vilket förslagsvis görs med 
linje 35.
• Linje 133 försvinner när Pågatågstrafiken införs på 
Lommabanan, då tåget ersätter busslinjen.

Region Skåne vill poängtera vikten av en kontinuerlig 
dialog med kommunen kring denna typ av plane-
rings- och kollektivtrafikfrågor. I egenskap av kollek-
tivtrafikmyndighet upprättar Region Skåne ett Tra-
fikförsörjningsprogram som övergripande behandlar 
frågeställningar om mål, riktlinjer, utvecklingsprinci-
per med mera kring kollektivtrafikens utveckling. Un-
der våren 2013 kommer Region Skåne att starta arbetet 
med Trafikförsörjningsprogram 2014, där dialogen 
med de skånska kommunerna blir ett viktigt delmo-
ment. Mer detaljerade frågeställningar kring linje-
upplägg och eventuella linjeförändringar och för detta 
erforderliga fysiska förutsättningar så som framkom-
lighet och hållplatsplacering bör enligt Region Skåne 
tas upp med Skånetrafiken. Det kan ske i samband med 
framtagande av detaljplaner, där Region Skåne gärna 
ser att dialog sker i ett så tidigt skede som möjligt.

I och med målet att minska bilresandet och öka ande-
len resor med kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
är en naturlig följd att det inte finns behov av kapaci-
tetsförstärkande åtgärder i det kommunala vägnätet, 
vilket också konstateras i översiktsplanen. Region 
Skåne instämmer dessutom med Burlövs kommun 
angående att Lommabanan och Godsstråket bör upp-
rustas innan kapacitetsökningar på E6 genomförs. Vid 
framtagande av en ny nationell plan för infrastruktur-
åtgärder kommer Region Skåne att verkar för att dessa 
nämnda järnvägsåtgärder genomförs.

Frågan om ett eventuellt yttre godsspår bör enligt 
Region Skåne hållas öppen och utredas vidare med 
beaktande av bland annat järnvägsanslutningar till

Malmö hamn. Avgörande frågor i sammanhanget är 
enligt Region Skåne även när en HH-förbindelse och 
en ny järnväg väster om Köpenhamn (Ring 5) kan 
genomföras.

De ambitiösa och omfattande resonemangen och 
planerna för grönstrukturen, med ett tydligt utveck-
lingsperspektiv, i Framtidsplan för Burlövs kommun är 
mycket glädjande anser Region Skåne.

Planen synliggör enligt Region Skåne på ett heltäck-
ande sätt grönstrukturens värde, med såväl ekosys-
temtjänster, rekreation och folkhälsa som mötesplatser 
och attraktivitet. Kommunens förutsättningar, med 
utmaningar och möjligheter, tas upp på ett tydligt sätt. 
Region Skåne anser att planen, utifrån detta, är före-
dömlig i sitt sätt att planera för hur grönstrukturen i 
kommunen ska utvecklas. Detta till exempel genom en 
ny stadspark och genom att utveckla åkerlandskapet 
med såväl småbiotoper för den biologiska mångfalden 
och den rekreativa kvaliteten som att med natur- och 
kulturstigar tillgängliggöra åkerlandskapet för rekrea-
tion. Översiktsplanen lyfter även vikten av att skapa 
en sammanhängande grönstruktur, där parker, natur 
och stråk länkas samman samt att kommunens grönst-
ruktur kopplas till grannkommunernas grönstruktur. 
Därutöver finns enligt Region Skåne en tydlig ingång 
kring att grönstrukturen ska samplaneras med bebyg-
gelsestruktur och trafikinfrastruktur. Alla dessa resone-
mang och ideer går helt i linje med Region Skånes mål 
och ställningstaganden.

Att samplanera bebyggelse-, grön- och trafikinfra-
struktur, att se grönstrukturens värden och att nyttja 
möjligheterna med grönstrukturen är centrala aspekter 
som lyfts fram för att skapa en balanserad och håll-
bar markanvändning i förslag till strategier för Den 
flerkärniga miljonstaden Skåne. Region Skåne har även 
tagit fram rapporten Grönstruktur i Skåne strategier 
för en utvecklad grön struktur, som bland annat lyfter 
vikten av att se utvecklingspotentialen med den gröna 
strukturen, att inte bara se bevarandevärdet. I denna 
rapport finns även en kartbild som synliggör Skånes 
grönstruktur med viktiga områden och stråk på en 
regional nivå, vilken Framtidsplan för Burlövs kom-
mun hänvisar till. Region Skåne vill dock poängtera 
att Burlöv finns med i denna struktur, där Sege Å är 
ett av de stråk som är utmärkt som ett viktigt befintligt 
stråk som kan göras mer tillgängligt för rekreation 
och friluftsliv. Burlövs kommun planerar att göra just 
detta, men skulle i planen kunna föra fram att det är ett 
identifierat viktigt stråk i den regionala grönstrukturen 
anser Region Skåne.
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Överlag finns det i Framtidsplan för Burlövs kommun 
tankegångar om att kunna utveckla grönstrukturen 
längs vattendrag, vilket även det är en central aspekt 
som lyfts fram i rapporten Grönstruktur i Skåne - 
strategier for en utvecklad grön struktur. Det som 
enligt Region Skåne saknas i översiktsplanen som är av 
vikt ur ett regionalt perspektiv är frågan om ett skydd 
för Alnarpsströmmen, som är en mycket värdefull 
grundvattentäckt, samt att tillkommande bebyggelse i 
Arlöv skulle behöva bedömas mer i ljuset av framtida 
havsnivåhöjningar. Därutöver vore det enligt Region 
Skåne önskvärt med en beskrivning av vilka konse-
kvenser som värmeböljor kan medföra. Region Skånes 
folkhälsoenhet bistår gärna med underlag till ett sådant 
avsnitt, det pågår ett arbete inom Klimatsamverkan 
Skåne med att ta fram en handlingsplan för detta. För 
inspiration kring kommunens grönstrukturplanering 
tipsar Region Skåne annars om den nämnda rapporten 
Grönstruktur i Skåne - strategier för en utvecklad grön 
struktur. Framtidsplan för Burlövs kommun behand-
lar dock redan grönstrukturen på ett mycket ambiti-
öst sätt. Det finns tydliga principer som konsekvent 
genomsyrar dokumentet, och det finns ett helhets-
perspektiv kring analys och ställningstaganden enligt 
Region Skåne.

Region Skåne anser att det är positivt att Burlövs kom-
mun sätter sitt näringsliv i en regional kontext. För en 
kommun med ett så centralt läge är det viktigt att på 
detta sätt uppmärksamma de regionala och delregio-
nala sambanden anser Region Skåne. De tycker vidare 
att det ur näringslivssynpunkt är mycket positivt att 
kommunen planerar förtätning av bostäder och verk-
samheter stationsnära.

Burlöv har enligt Region Skåne en hög ambitionsnivå 
om att skapa arbetstillfällen, och med sitt centrala läge 
i kollektivtrafikstråken anser Region Skåne att Burlöv 
är en lämplig lokalisering för nya arbetstillfällen. De 
tycker dock att planen med fördel skulle kunna kom-
pletteras med en mer detaljerad beskrivning av pend-
lingsströmmarna. Därtill hade planen enligt Region 
Skåne tjänat på att ha en mer detaljerad genomgång av 
branschstrukturen och ett tydligare antagande kring 
vilka typer av verksamheter som kan förväntas växa 
och krympa samt vilka skiftande lokaliseringskrav 
dessa har.

Region Skåne vill också poängtera att det är bra att 
Burlöv uppmärksammar behovet av att höja utbild-
ningsnivån i kommunen och att samverka med andra 
kommuner kring utbildning. Enligt Region Skåne kan 
en kompletterande aspekt i sammanhanget av en sådan 

samverkan vara att tillsammans med andra skapa till-
räckliga elevunderlag för kostsamma yrkesutbildningar 
och andra specialiserade inriktningar.

Framtidsplan för Burlövs kommun har en tydlig 
koppling till de delar av det regionala utvecklingspro-
grammet som berör social hållbarhet och folkhälsa 
anser Region Skåne. Social hållbarhet har enligt Region 
Skåne på ett föredömligt sätt lyfts fram i ett eget avsnitt 
som bland annat tar upp såväl boende och integration 
som trygghet, jämställdhet, tillgänglighet och folkhäl-
sa. De tycker vidare att sammanställningen är mycket 
överskådlig och täcker i princip alla aspekter av social 
hållbarhet. Bedömningen bygger också på resultaten av 
Region Skånes folkhälsoenkäter och folkhälsoprofiler-
na och den sammanställning som gjorts i ”ställningsta-
ganden och konsekvenser” ger en mycket överskådlig 
bild av planförslagets innehåll och innebörd enligt 
Region Skåne.

Kommentar: Befolkningsprognoserna och antalet 
planerade bostäder har starka kopplingar till varandra. 
Framtidsplanens valda scenario för 2030 innebär en 
ökning av befolkningen med cirka 7 000 invånare. I för-
hållande till att cirka 6 000 personer står i kö till Burlövs 
Bostäder, cirka 100 personer står i kö för de planerade 
bostäderna i Kronetorpsområdet, att det behövs minst 
5 000 nya lägenhet per år i Skåne samt att befolkningen 
framför allt ökar i denna del av Skåne har det bedömts 
som rimligt att Burlöv kan växa från 17 000 till cirka 
24 000 invånare 2030. Framtidsplanen förtydligas an-
gående kopplingen mellan mängden planerade bostäder 
och behovet av bostäder utifrån dagens bostadsbrist och 
den förväntade befolkningstillväxten.

Utifrån Region Skånes yttrande ändras 1 km till 1,5 km 
som riktvärde för kollektivtrafiknär läge för Burlöv 
Centralstation. 1 km behålls för Åkarps station. Eftersom 
Burlöv Centralstation blir en regional pendlarstation 
med även Öresundståg kan man förväntas vara villig att 
ta sig lite längre sträckor hit än för Åkarps station.

Det valda 2030-bebyggelsescenariot innefattar omvand-
ling, förtätning och utbyggnad. Framtidsplanens mål 
är att genom omvandling och förtätning inifrån och ut 
kring kommunens tågstationer och befintliga centrum 
skapa täthet, folkliv och attraktiv stadsbebyggelse. Av-
snittet om den önskade etapputbyggnaden kommer att 
utvecklas i utställningshandlingen. Ställningstaganden 
förstärks om att kommunen ska verka för att i första 
hand omvandla och förtäta inifrån och ut kring kommu-
nens tågstationer.   
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Ett förtätningsscenario läggs till i Framtidsplanen. 
Scenarierna får också egna kartor som gör det lättare att 
skilja dem åt. 

Kartmaterialet tillsammans med områdesbeskrivningar-
na visar intentionerna för utvecklingen. Återkopplingen 
mellan områdessiffrorna och texten och ställningsta-
gandekartan på sidorna 88-89 är inte gjord eftersom 
områdesbeskrivningarna är mer detaljerade än vad som 
kan förväntas av en översiktsplan. Framtidsplanens 
intentioner är att bebyggelseutvecklingen ska utgå från 
stationerna. De prioriteringar som är gjorda presenteras 
under ”Utbyggnadsetapper” i samrådshandlingen. Den 
önskade etapputbyggnaden kommer att förtydligas i 
Framtidsplanen med ytterligare strategier och lösningar 
för att uppnå 2030-bebyggelsescenariot. I detta avsnitt 
visas vad kommunen vill men det är inte säkert att det 
lyckas fullt ut eftersom det inte finns verktyg för att om-
vandla och förtäta privat mark som kommunen inte har 
rådighet över. 

Burlövs kommun arbetar redan idag för att få till stånd  
förtätning vid exempelvis Burlöv Center. Kontakt och 
möten hålls bland annat med markägare och företagare 
runt stationen. En bra dialog finns med Burlöv Centers 
ledning som har uttryckt sig positiva till förvandlingen 
runt stationen och de vill gärna vara med i det fortsatta 
arbetet. En arkitekttävling för hela Kronetorpsområdet 
är påbörjad. Exempel på strategier och lösningar för att 
nå visionerna är genom dialog, samarbetsavtal, avsikts-
förklaringar och köpeavtal. Dialog är ett av de viktigaste  
instrumenten.       

Burlövs kommuns önskan om var supercykelvägen 
ska gå stämmer överens med Trafikverkets utredning. 
Kommunen föredrar att cykelvägen ligger på nordvästra 
sidan i Åkarp. Det passar enligt Trafikverket bra i och 
med att en serviceväg planeras mellan Hjärup och Åkarp 
på samma sida vilket de skriver i sitt yttrande till Fram-
tidsplanen. Dialogen kring supercykelvägen fortsätter 
med Trafikverket, Region Skåne och grannkommunerna. 
Kommunen har också tillsammans med Trafikverket 
Region Syd, Region Skåne, Malmö Stad, Staffanstorp 
kommun och Lunds kommun skrivit under en avsikts-
förklaring för förbättrade cykelförbindelser på stråket 
Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. 

Kartmaterialet om bussar  är genomarbetat utifrån Re-
gion Skånes yttrande och efter möte med Skånetrafiken. 
Burlövs kommun ser gärna att Burlöv Centralstation blir 
ett resecentrum där även bussar kan stanna. Möjligheten 
att leda buss 130 hit läggs till som förslag i kartmateria-
let i Framtidsplanen. Trafiken och vägarna i området 

kommer att förändras i och med utbyggnaden av Södra 
stambanan och utvecklingen av Kronetorpsområdet. Ar-
kitekttävlingen om en skelettplan för hela Kronetorpsom-
rådet är påbörjad. Kommunen forsätter gärna dialogen 
med Skånetrafiken för att skapa god framkomlighet för 
bussarna. 

Buss 9 och 35 tas bort i kartmaterialet i Framtidsplanen. 
Vid eventuella indragningar av busslinjer när tågtrafiken 
utökas är det enligt Burlövs kommun viktigt att beakta 
resmönstren, tillgänglighet, målpunkter med mera. 
Burlövs kommun anser dock att det är fel att ta bort 
bussförbindelser innan persontågen på Lommabanan 
börjar stanna i Arlöv. Vidare anser kommunen att när 
bussarna tas bort ska de utan kostnad för kommunen 
ersättas med tåg. När busslinjer tas bort och ersätts med 
tåg förlorar kommunen viss lokaltrafik med lokala buss-
hållplatser som finns idag vilket måste beaktas. Bussarna 
kan koppla samman fler hållplatser och målpunkter som 
inte järnvägstrafiken har möjlighet till.

Burlövs kommun har mottagit Trafikförsörjningspro-
grammet för yttrande.    

Med dagens kunskap bedöms det som mycket olämpligt 
att bygga ett yttre godsspår genom Burlövs kommun. 
Hittills redovisade dragningar och lösningar skulle inne-
bära så pass negativa effekter för Burlövs kommun när 
det gäller exempelvis buller, barriäreffekter, och markan-
språk på odlingsmarken att kommunen har valt att inte 
ge någon geografisk precisering för ett yttre godsspår i 
strategiska plandokument.

Det går redan idag mycket godstrafik genom Burlövs 
kommun. Tankarna om att leda godstrafiken utanför 
den täta stadsbebyggelsen i grannkommunerna kan för 
Burlövs del innebära att mer trafik leds genom den täta 
stadsbebyggelsen i Arlöv och Åkarp. Godstrafiken till 
och från Malmö hamn har idag stor inverkan på stads-
bebyggelsen i Burlöv. Utvecklingsplanerna för hamnen, 
den planerade ankomst- och avgångsbangården i Norra 
hamnen och befintlig kombiterminal i anslutning till 
Spillepengens trafikplats kommer genom mer trafik och 
fler godstransporter att innebära än större påverkan på 
Burlöv i framtiden. Detta förtydligas i planen.

Även med ett yttre godsspår ska godstrafiken in genom 
Åkarp och Arlöv till Malmö hamn. Idag fortsätter, om 
Burlöv har förstått det rätt, godstågen vidare på konti-
nentalbanan. Med yttre godsspår vill man minska gods-
trafiken på kontinentalbanan och istället leda tillbaka 
godstågen genom Arlöv och Åkarp. Burlövs kommun 
håller med om att HH-förbindelsen är avgörande för 
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godstransporterna i Skåne. Ställningstagande läggs till 
om att kommunen ska verka för att HH-förbindelsen 
genomförs. Burlövs kommun ser det som nödvändigt 
att titta på hur hela godshanteringen för södra Sverige 
ska bli hållbar i framtiden. I samband med detta behövs 
också ett samlat grepp för eventuella framtida höghastig-
hetståg. Burlövs kommun vill gärna delta i samarbeten 
när frågor angående godstrafiken och höghastighetståg 
blir aktuella eftersom detta i allra högsta grad påverkar 
burlövsborna, detta läggs till i Framtidsplanen.

Ytterligare hänvisning till ”Grönstruktur i Skåne” läggs 
till i Framtidsplanen för att lyft fram att Sege å är ett 
identifierat viktigt stråk i den regionala grönstrukturen.

Ställningstagande om att Alnarpsströmmen ska skyddas 
om regionala utredningar visar detta finns på sidan 115.

Angående översvämningsrisker och havsnivåhöjningar 
kompletteras Framtidsplanen med tydligare redogörelser. 
En fullständig bild av översvämningsproblematiken i 
Åkarp och Arlöv kommer inte att kunna prognosticeras 
innan Trafikverket har fått klartecken för sin utbyggnad 
till 4-spår då detta påverkar Alnarpsån i hög utsträck-
ning. Preliminära uppgifter gör dock gällande att 
lösningar som omledning av dagvatten från norra Åkarp 
och justering av bro kommer att minska problemen. I 
västra Arlöv är beräkningarna än så länge för osäkra 
för att kunna ge något konkret svar, men sannolikt kan 
de delvis minska genom ordningställande av kulvert för 
Alnarpsån och höjning av vallen till bebyggelse.

Konsekvenser av ett varmare klimat och värmeböljor 
finns redan på sidan 145 i Framtidsplanen.  

Pendlingsströmmarna redovisas under rubriken ”Pend-
ling” på sidan 12. Ytterligare information finns i ”Trafik-
plan Burlöv, remissversion 2012-09-10”.

På sidorna 11-12 redovisas vilka arbetsplatser som 
dominerar i Burlövs kommun. Många arbetsplatser finns 
inom handel och detta kommer Burlöv att bygga vidare 
på. Framtidsplanen redovisar i kapitlen ”Stadsbebyggelse 
och mötesplatser” samt ”Fritid, utbildning, arbete och so-
cial hållbarhet” ambitionen att stadsbebyggelsen främst 
ska innefatta personintensiva verksamheter som inte är 
störande. Storskaliga verksamheter med skyddsavstånd 
hänvisas till den södra delen av kommunen. Burlövs 
kommun har anställt en näringslivssamordnare och 
kommer att arbeta vidare med näringslivet och bransch-
strukturen i kommunen. På sidan 135 finns ställnings-
taganden om att kommunen ska verka för att skapa en 
blandad sammansättning av arbetsplatser för kommu-

nens invånare (genom exempelvis dialog och detaljpla-
ner läggs till) samt att ha ett konstruktivt samarbete med 
näringslivets aktörer.   

Burlövs kommun arbetar mycket för att höja kvaliteten 
på skola och utbildning. Idag har kommunen ingen gym-
nasieskola eller teoretisk vuxenutbildning men detta kan 
bli aktuellt på längre sikt när kommunens befolkning 
växer. Det kommer då att finnas ett större underlag för 
att ha utbildningar inom Burlöv och att utöka samarbe-
tet med övriga kommuner i regionen. Det lokala nä-
ringslivet kan också vara en aktuell samarbetspartner för 
att skapa utbildningsinriktningar och praktikmöjligheter 
som knyter an till kommunens förutsättningar.   

Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete 
och diskussion med Region Skåne och tackar för littera-
turtipsen.  

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänst Syd anser att Framtidsplanen redogör 
för risk och säkerhet på ett föredömligt sätt. Som anges 
i Framtidsplanen kommer riskhänsyn behöva tas vid 
fortsatt planarbete. Riskerna och möjligheten att vidta 
riskreducerande åtgärder för att kunna bygga inom 
risk-/skyddsavstånd bör utredas i ett så tidigt skede 
som möjligt och ligga till grund för kommande detalj-
planer och för att undvika att riskanalyser behöver tas 
fram i samband med varje ny detaljplan menar Rädd-
ningstjänst Syd. 

Räddningstjänst Syd bistår gärna med kunskaper och 
erfarenheter avseende riskhänsyn och räddningstjäns-
tens insatsmöjligheter i samband med fortsatt planar-
bete.

Kommentar: Arbetet med risk och säkerhet kommer att 
fortsätta i stambaneprojektet, Kronetorpprojektet och de-
taljplanearbeten och Burlövs kommun ser positivt på en 
fortsatt dialog och samarbete med Räddningstjänst Syd. 

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har tagit del av översiktplanen och be-
dömer att den inte kommer att ha någon påverkan på 
sjöfarten.

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk (SFV) har sålt fastigheten i Bur-
löv, Tågarp 18:18 (Försäkringskassan) till Insatsen 4274 
AB, Höör, org nr 556791-5631.
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Statens geotekniska institut
Länsstyrelsen i Skåne län har begärt yttrande från Sta-
tens geotekniska institut (SGI) över samrådshandling 
avseende översiktsplan för Burlövs kommun.

SGI anser att konsekvenser av klimatförändringar och 
framtida höjda havsnivåer samt risker för översväm-
ning tillfredsställande belyses i planhandlingarna.

Kommunens kuststräcka har förutsättningar för ero-
sion utifrån de geologiska förutsättningarna. Områ-
dena är dessutom lågt belägna och ofta översvämmade. 
SGI belyser att detta innebär att erosion kan före-
komma för dagens förhållanden och i ökad omfattning 
vid framtida högre havsnivå, vilket bör beaktas vid 
framtida markanvändning. Burlövs kommun har gjort 
det ställningstagandet att inte motverka de naturliga 
förändringarna av de strandnära områdena genom fy-
siska åtgärder. SGI anser därmed att erosionsfrågorna i 
kustområden är tillfredsställande beaktade.

SGI menar att det kan finnas anledning att beakta för-
utsättningarna för ras och skred i anslutning till vatten-
dragen i kommunen och tillse att tillräckligt avstånd 
finns till bebyggelse och samhällsviktig verksamhet. 
SGI framför att för vissa sträckor kan erosionsskydd 
eventuellt behöva utföras.

I samrådsförslaget redovisas förutsättningar och åtgär-
der för att skydda mot översvämningar vid stigande 
havsnivå. Detta får även konsekvenser för de vatten-
drag som rinner genom kommunen. SGI framför att 
skydd av befintlig bebyggelse med invallningar eller 
andra skyddsåtgärder kan bidra till att mark behöver 
reserveras eller andra åtgärder vidtas för sådana fram-
tida anordningar.

Sammanfattningsvis har SGI inga invändningar mot 
förslag till översiktsplan för Burlövs kommun under 
förutsättning att ovanstående kommentarer beaktas.

Kommentar: Utredningsområden för skyddsåtgärder 
avseende havsnivåhöjning samt risker med vattendrag 
ritas in i ställningstagandekartor. Dessa kommer att 
behöva utredas vidare i tematiskt tillägg eller planPM. 
Vissa skyddsåtgärder behöver utredas tillsammans med 
grannkommunerna, staten och andra aktörer.

Statens väg- och transportforsknings-
institut
Statens väg- och transportforskningsinstitut avstår från 
att lämna synpunkter.

Sveriges geologiska undersökning
Sveriges geologiska undersökning (SGU) ser positivt 
på att Burlövs kommun behandlar grundvattentill-
gångarna, nuvarande dricksvattenförsörjning, vat-
tenförvaltningsarbete  och statursklassningen av 
grundvattenförekomsterna samt planens inverkan på 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsmålet Grund-
vatten av god kvalitet.

SGU ser gärna att kommunen i planen formulerar 
ett ställningstagande om att bergkross ska användas 
istället för naturgrus vid kommunal upphandling av 
exempelvis sandningssand till vägar och inom andra 
områden där ersättningsmaterial för naturgrus finns. 
I Framtidsplanen framgår inte hur kommunen plane-
rar för framtida försörjning av ballastmaterial menar 
SGU. Ballastmaterial måste hämtas från andra områ-
den eftersom Burlöv saknar täkter och inte heller har 
förutsättningar att öppna några och därför menar SGU 
att det vore bra att belysa varifrån. 

Kommunens ställningstagande ifråga om radonsäkert 
byggande är bra enligt SGU. Förutom att rekommen-
dera ett radonsäkert byggnadssätt vid nybyggnation 
bör kommunen också rekommendera att man vid 
renovering, om- och tillbyggnation är noga med att 
bygga tätt mot marken och täta rörgenomföringar samt 
att man gör en mätning av radonhalten inomhus vid 
renovering. 

Enligt SGUs flygmätningar finns ett område med för-
höjd strålning från uran i Åkarp, norr om järnvägen, 
vilket kan bero på ett område med blåbetonghus.

SGU framför att genomgången av klimatförändringar-
na på sidorna 141-144 är bra. De påpekar dock att det 
inte bara är i Burlövs kommun man har en landsänk-
ning utan det gäller för större delen av Skåne.

SGU bifogar även generella synpunkter angående geo-
logisk information i översiktsplanering.

Kommentar: Burlövs kommun noterar frågan om 
naturgrus och informerar den vidare till berörd utförar-
nämnd men anser det inte vara en översiktsplanefråga i 
Burlövs kommun. 

Det infogas ställningstagande om radonsäkert byggande 
även vid renovering och om/tillbyggnad.

Avseende flygmätningar har Burlövs kommun även no-
terat detta i sin rapport från 1991. Stycke infogas: Enligt 
SGU:s flygmätningar finns ett område med förhöjd strål-
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ning från uran i direkt norr om stationen i Åkarp, detta 
kan dock bero på byggnationer av blåbetonghus.

Trafikverket
Trafikverket är positivt till de övergripande strategierna 
för tillväxt och olika utmaningar samt framtidsfrågor 
i Burlövs kommun som redovisas i förslaget till över-
siktsplanen. Planförslaget utgör enligt Trafikverkets 
uppfattning härigenom ett bra strategidokument för 
den fysiska planeringen.

Samrådshandlingen behöver enligt Trafikverket dock 
kompletteras för att kunna fungera som ett styrande 
dokument och att integrera de transportpolitiska må-
len i samhällsplaneringen. Frågor som tillgänglighet, 
kollektivtrafik, trafikbuller, farligt godstransporter med 
mera tas upp på ett övergripande plan men saknar till 
viss del den konkretisering som krävs för att översikts-
planen ska utgöra ett stöd för kommunens markan-
vändningsplanering enligt Trafikverket. De anser att 
detta är en viktig fråga för att i tidiga skeden kunna 
styra detaljplaner och bygglov så de ligger i linje med 
de transportpolitiska målen och i samsyn med den 
regionala inriktningen.

Planen ger förslag på stationsnära bebyggelse och 
mötesplatser vilket Trafikverket tycker är positivt, men 
detta ställer dock höga krav på att kommunen har en 
bra strategi och åtgärdsplan för att klara trafikbuller för 
väg och järnväg samt farligt gods. Planen tycks sakna 
sådan strategi och åtgärdsplan anser Trafikverket.

Trafikverket anser att det är exploatörens ansvar att 
vid uppförande av ny bebyggelse nära järnväg och väg 
säkerställa att riktvärdena klaras.
 
När det gäller bostäder ska följande riktvärden för bul-
ler från järnväg och väg beaktas: 
• 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
• 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid (utrymmen 
för sömn och vila)
• 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus
• 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad

Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 
0,4 mm/s vägd RMS. 

Även om de flesta framtida exploateringsområdena 
ligger nära till bra kollektivtrafikstråk finns fortfarande 
vissa område där risken att biltrafiken ökar istället för 
att minskar i enlighet med kommunens vision. Till ex-
empel de områden som ligger inom 600-1000 m radie 

vill Trafikverket att kommunen beskriver hur visionen 
uppfylls.

Planen redogör enligt Trafikverket på ett bra sätt gång- 
och cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik, riksintresse 
för väg och järnväg i kommunen. De anser vidare att 
de transportpolitiska målen ligger väl förankrat i fram-
tagande av planen.

Parallellt med översiktplanen har kommunen tagit 
fram en trafikplan som enligt Trafikverket innehåller 
bra värdegrunder för att nå de transportpolitiska må-
len. Det finns dock mycket kvar att göra eftersom mer 
än häften av resor fortfarande görs med bil. Trafikver-
ket utmanar kommunen att jobba mer aktivt för att 
påverka beteendet på invånarna.

Kommunen har enligt Trafikverket ett välutvecklat 
cykelstråk och tycker Burlövs kommun har tagit fram 
mycket positiva målsättningar som gynnar cykeltrafi-
ken. Angående målet ”Andelen gående och cyklande 
ska stå för minst en tredjedel av alla resor” tycker 
Trafikverket att ett mål för cykeltrafik separat är mer 
meningsfull än ett mål för både färdsätt tillsammans. 
De skriver vidare att det är cykel som kan konkur-
rera med bil (och framförallt med kollektivtrafik), inte 
gångtrafik.

Enligt Trafikverket är det framförallt kollektivtrafiken 
som konkurrerar med cykel och om man uppnår en 
stor ökning av kollektivtrafikandelen kommer det 
antagligen att gå ihop med en minskning av cykelan-
delen. Trafikverket tycker att ett mer meningsfullt mål 
kan vara att man vill uppnå en cykelandel av… för 
resor under 5 (eller 7) km och en kollektivtrafikandel 
av.. för de längre resorna.

Burlövs kommun tar upp sträckningen av supercykel-
vägen. Först och främst vill Trafikverket peka på vikten 
av en gemensam syn på vad som är en supercykelväg.
Trafikverket uppfattar detta framförallt som en cykel-
väg av bra kvalitet med så få stopp som möjligt. Det 
betyder inte att man måste kunna cykla med mycket 
hög hastighet hela vägen enligt Trafikverket.
 
Kommunen föredrar att cykelvägen ligger på nord-
västra sidan i Åkarp. Det passar enligt Trafikverket bra 
i och med att en serviceväg planeras mellan Hjärup och 
Åkarp på samma sida.
 
Trafikverket vill gärna kommentera att Lundavägen 
inte är optimal ur cykelsynpunkt. Utrymmet är för 
smalt och komforten inte optimal. 
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En bra cykelväg från Arlöv och Åkarp mot Lund längs 
med järnvägen, samt en förtätning med bostäder/ar-
betsplatser omkring stationerna, ger enligt Trafikverket 
bra förutsättningar för att kunna pendla med cykel.

Från Arlöv mot Malmö behöver den befintliga förbin-
delsen förbättras enligt Trafikverket.

En bra cykelförbindelse parallell med och nära järn-
vägen ger även möjlighet för att kombinera cykelresan 
delvis med en tågresa beroende av resavstånd och 
väderförhållande. Trafikverket vill gärna tillsammans 
med Burlövs kommun komma fram till bästa läge för 
eventuell cykelförbindelse. De uppmanar kommunen 
att även skicka in önskemål för nya cykelförbindelser 
längs med statliga vägar eller förbättringar av befintliga 
sträckor. Tillsammans med Region Skåne har Tra-
fikverket påbörjat framtagning av ny regional cykel-
plan.

Trafikverket håller med om att kommunen har ett väl 
utvecklat kollektivtrafiksystem, vilket är viktigt att ta 
vara på. Tåg och buss ska komplettera varandra istället 
för att konkurrera därför tycker Trafikverket att det är 
naturligt att vissa busslinjer tas bort när tågtrafiken på 
Lommabanan och fyrspårspårutbyggnad är klara. De 
tycker att det viktigaste är att skapa möjlighet till bra 
bytespunkter där buss, cykel, tåg och bil möts.

Trafikverket arbetar aktivt för att ta fram underlag för 
utbyggnad av de tre järnvägarna i kommunen. Utveck-
lingen av Burlövs station till en så kallad pendlarstation 
där interregionala tåg gör uppehåll förutsätter enligt 
Trafikverket en mycket god tillgång till parkeringsplat-
ser i nära anslutning till stationen. Enligt Trafikverket 
nämns i stort sett ingenting om detta i planen.

Trafikverkets kommentar till Framtidsplanens text ”För 
att sträva mot hållbart resande anser Burlövs kommun 
att kapacitetsutredning innehåller brister i priorite-
ringen. Att bygga ut motorvägsnätet i pendlingstråk 
Löddeköpinge-Alnarp till körfält innan trafikering 
med persontåg på Lommabanan, kommer ge motsatt 
effekt och enbart bidra till mer biltrafik genom kom-
munen” är att de två åtgärderna kommer behövas men 
uppfyller två olika syften. Att bygga för persontrafik på 
Lommabanan kommer gynna främst pågatågtrafiken 
enligt Trafikverket. De anser däremot att utbyggnad till 
6 körfält på E6 mellan Alnarp och Löddeköpinge görs 
för att motverka bilköer så att det blir bättre flöde för 
lastbiltrafiken som ska genom regiongränsen. Tra-
fikverket tror mest på att genom att kommunen satsar 
på bra parkeringssystem för bilar och cykelparkering, 

samt bra bytespunkter för alla transportslag bidrar 
bättre för att minska bilresande och därmed öka kol-
lektivtrafikandel.

Trafikverket vill slutligen säga att utbyggnaden av 
Lommabanan och utbyggnaden till 6 körfält på E6 
mellan Alnarp och Löddeköpinge inte finns med i den 
nuvarande nationella planen 2010-2021. Inga priorite-
ringar är gjorda i dagsläget.

Trafikverket delar kommunens uppfattning att få mer 
godstrafik på järnväg. Enligt Trafikverket är det dock 
viktigt att förstå att all godstrafik inte kommer vara 
på järnväg men också på väg och sjöfart. Samverkan 
mellan de olika transportsystem är viktig att hitta och 
utveckla.

I Framtidsplanen finns ett utredningsområde för fram-
tida vinkraft som enligt Trafikverket kan komma i kon-
flikt med framtida utbyggnad av Simrishamnsbanan.

Kommentar: Burlövs kommun arbetar kontinuerligt 
med frågor som rör tillgänglighet, kollektivtrafik, trafik-
buller och farligt godstransporter. Konkretisering sker 
bland annat i nya detaljplaner, i samarbetet om Södra 
stambanan, i arkitekttävlingen för Kronetorpsområdet 
och så vidare. Framtidsplanen tar bland annat också 
ställning för att förtäta och omvandla längs med Lun-
davägen, Lommavägen och Kronetorpsvägen samt att 
endast ha 2-filiga vägar för biltrafik inom bebyggelsen 
innanför motorvägarna vilket ligger till grund för kom-
munens markanvändningsplanering.  

Burlövs kommun jobbar mycket med bullerproblemati-
ken och har gjort flera ställningstagande angående detta 
i Framtidsplanen. Exempel på strategi och åtgärdsplan 
finns i Framtidsplanen i ställningstagandekartorna och 
tabellerna för ställningstaganden och konsekvenser i slu-
tet av kapitlen ”Trafik och annan infrastruktur” , ”Miljö, 
risker, säkerhet och sårbarahet”, ”Grönt och värdefullt” 
samt även ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. Proble-
men med buller är störst utmed de statliga vägarna och 
järnvägarna där kommunen inte är huvudman utan 
Trafikverket. Här har Trafikverket ett stort ansvar för 
att minska bullerproblematiken vilket enligt Burlövs 
kommun Trafikverket inte tar. Enligt undersökning från 
Arbets- och miljömedicin i Lund utsätts 24 % av Bur-
lövs befolkning för buller över riktvärdena. Kommunen 
undrar när Trafikverket ämnar uppföra skydd utmed 
exempelvis motorvägarna. Kommunen vill att det ska 
finnas skydd för de boende, skolor, förskolor, grönom-
råden och stadsrum från för höga bullernivåer. Många 
hus är gamla i kommunen och har funnits längre än 
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motorvägarna. Bullret från vägar och järnvägar har 
ökat på senare år i och med en ökad trafikering och höga 
hastigheter. Dessutom har riktvärdena för buller blivit 
hårdare. 

Riktvärdena för buller när det gäller bostäder finns re-
dan inskrivna i Framtidsplanen. Riktvärdet för vibratio-
ner i rum för sömn och vila läggs till i planen.

Inriktningen i både Framtidsplanen och Trafikplanen 
är att minska andelen biltrafik varför planeringen utgår 
från stationsnära bebyggelse. Ytterligare verktyg för att 
uppfylla visionen om att minska andelen biltrafik är 
satsningar på gång- och cykelvägar, utbildning, informa-
tion, kampanjer, att verka för att bilpooler etableras och 
att ta fram en parkeringspolicy. Detta beskrivs i kapitlet 
”Trafik och annan infrastruktur”. Kommunen är aktiv i 
olika kampanjer som exempelvis ”Skånetrampar”. Kom-
munen arbetar mycket med att få en så bra kollektivtra-
fik som möjligt. I planprogram och detaljplan för Södra 
stambanan arbetar kommunen för att det ska vara 
enkelt och attraktivt att ta sig till stationerna. I tävlingen 
för Kronetorpsområdet kommer de tävlande att titta på 
kopplingarna till Burlöv C. 

Inriktningen är att minska antalet parkeringsplatser 
för bil och göra större satsningar på cykelparkeringar, 
särskilt i anslutning till viktiga målpunkter som stationer 
och busshållplatser. Som Trafikplanen beskriver är det 
också viktigt att det finns parkeringsmöjligheter för att 
kunna lämna bilen hemma.

Utifrån Trafikverket och länsstyrelsens yttrande arbetas 
målsättningen för de olika trafikslagen om i Framtids-
planen och Trafikplanen enligt följande: 

• Andelen gående, cyklande och resor med kollektiv-
trafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. 

• Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av det totala 
antalet resor. 

• För resor under 5 km är målet att högst 1/5 av det 
totala antalet resor ska ske med bil.

För att nå de övergripande målen måste alltså andelen 
gående, cyklande och resande med kollektivtrafik öka 
och andelen resande med bil måste minska jämfört med 
idag.

Gång, cykel och kollektivtrafik har i dessa formuleringar 
lagts samman till en grupp. Burlövs kommun ser det som 
mycket viktigt att minska biltrafiken och att det då inte 
är lika viktigt att dela upp målet mellan gång, cykel och 
kollektivtrafik. Möjlighet att gå och cykla är kopplat till 

fysiska förutsättningar och är för många väderbetonat, 
då blir kollektivtrafiken ett bra komplement. Gång, cykel 
och kollektivtrafik samverkar för att minska biltrafiken. 
I stadsbebyggelsen innanför motorvägarna är det mesta 
inom gång- och cykelavstånd för en stor del av befolk-
ningen. Målet i Framtidsplanen är att utformningen 
av stadsmiljöerna ska bli så attraktiva att man främst 
väljer att gå eller cykla. Det ska vara lätt att bo i Burlöv 
utan bil.

Även om gång, cykel, tåg och buss har lagts samman i 
målen kommer de även fortsättningsvis att mätas och 
följas upp separat i resevaneundersökningar. Andra ex-
empel på mätningar som kommer att göras är att i vissa 
punkter mäta motortrafik och cykeltrafik, mäta utök-
ningen av antal kilometer gångväg och cykelväg samt att 
undersöka skolresor och restidskvoter.

För att uppnå målen utgår bebyggelseutvecklingen från 
stationsnära lägen. Kommunen arbeta även med att öka 
tryggheten, säkerheten och attraktiviteten i bebyggel-
sen. Vidare kommer gång- och cykelvägarna att utökas. 
Gaturummen i stadsbebyggelsen bör främst utformas för 
gång och cykel därefter kollektivtrafik och sen biltrafik. 
Utbildning och kampanjer är ytterligare åtgärder som 
kan hjälpa till att påverka resvanorna.          

Burlövs kommun håller med Trafikverket om att det 
behövs en gemensam syn på vad en supercykelväg är. 
Kommunen uppfattar det också som en cykelväg av bra 
kvalitet med få hinder men att det inte behöver betyda 
att man kan köra hur fort som helst. Begreppet supercy-
kelväg skulle dock behöva definieras på nationell nivå.

Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete 
med Trafikverket för nya cykelförbindelser i anslutnings 
till järnvägen och stationerna.

Cykelvägen utmed Lundavägen håller på att förbättras 
på olika sätt. Kommunen har också tillsammans med 
Trafikverket Region Syd, Region Skåne, Malmö Stad, 
Staffanstorp kommun och Lunds kommun skrivit under 
en avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på 
stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. 

Burlövs kommun håller med om att tåg och buss ska 
komplettera varandra. Vid eventuella indragningar av 
busslinjer när tågtrafiken utökas är det enligt Burlövs 
kommun viktigt att beakta resmönstren, tillgänglig-
het, målpunkter med mera. När busslinjer tas bort och 
ersätts med tåg förlorar kommunen den lokaltrafik med 
lokala busshållplatser som finns idag. Burlövs kommun 
anser att det är fel att ta bort bussförbindelser innan 
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persontågen på Lommabanan börjar stanna i Arlöv. Vi-
dare anser kommunen att när bussarna tas bort ska de 
utan kostnad för kommunen ersättas med tåg. Burlövs 
kommun håller med Trafikverket om att det är viktigt 
att skapa möjlighet till bra bytespunkter mellan olika 
trafikslag. Detta är något som kommunen jobbar mycket 
med när det gäller exempelvis Åkarps station och fram-
för allt Burlöv Centralstation. Kommunen önskar att 
även Skånetrafiken ska arbeta för att leda in busstrafik 
till Burlöv C eftersom beslut har tagits om att det ska bli 
en pendlarstation. Detta är viktigt för att det ska bli ett 
komplett resecentrum vid Burlöv C och för att underlätta 
användningen av kollektivtrafik.

Pendlarstationen kommer att förutsätta att det finns 
goda parkeringsplatser för både cyklar och bilar i anslut-
ning till stationen. Detta förtydligas under ”Regionala 
stationsområden”. Det står även beskrivet under rubri-
ken ”Parkering” och ”Cykelparkering”.

Region Skåne instämmer i sitt yttrande över Framtids-
planen med Burlövs kommun angående att Lommaba-
nan och Godsstråket bör upprustas innan kapacitets-
ökningar på E6 genomförs. Vid framtagande av en ny 
nationell plan för infrastrukturåtgärder kommer Region 
Skåne att verkar för att dessa nämnda järnvägsåtgärder 
genomförs.

Utredningsområdet för vindkraft som ligger i närhe-
ten av Simrishamnsbanan tas bort i Framtidsplanen. 
Angående vindkraft finner planeringavdelningen liksom 
Trafikverket att platsbristen är för stor och det planeras 
därför inte för några vindkraftsområden i kommunen, 
vilket återfinns i ställningstagande på sidan 115.   

Transportstyrelsens luftfartsavdelning
Transportstyrelsens luftfartsavdelning meddelar att 
det nu är Trafikverket som ansvarar för att tillhanda-
hålla underlag som rör luftfarten, bevaka luftfartens 
intressen i den kommunala planeringen samt peka ut 
flygplatser av riksintresse.

Kommentar: Framtidsplan för Burlövs kommun har 
även skickats till Trafikverket för yttrande, se föregående 
yttrande.

Kommunalförbund
VA SYD
VA SYD har lämnat in två separata yttranden, ett om 
avfall och ett om VA-hanteringen.

I samrådshandlingen för Framtidsplan för Burlövs 
kommun har avfallshantering till stor glädje lyfts fram 
i en separat rubrik under kapitlet ”Trafik och infra-
struktur” anser VA SYD. De tycker att det är av vikt 
att avfallshantering får detta fokus, eftersom det är en 
grundläggande infrastruktur i planeringen och byg-
gandet av den hållbara staden.

Avfallshanteringen har enligt VA SYD förändrats 
mycket de senaste decennierna och det är troligt att 
den kommer att fortsätta att förändras, även om man 
idag inte kan veta exakt hur. Detta innebär enligt VA 
SYD att det krävs marginaler och att man tar höjd i 
stadsplaneringen för att kunna vara redo för de nya 
omställningarna så att Burlövs kommun ska kunna 
vara en ledande kommun på miljöområdet.

Enligt VA SYD kommer antagligen kommunen om 
bara ett par år i framtiden att få större ansvar för 
avfallshanteringen och vi ska tydligare arbeta mot att 
främja att avfall inte uppkommer för att kunna bygga 
det hållbara samhället.

Det är viktigt att framhålla varför avfallshierarkin är så 
viktig anser VA SYD och att den är en strategi för att få 
ut största möjliga miljönytta av avfallet samtidigt som 
man vill minska dess påverkan på omgivningen.

Samtidigt som avfallsmängderna ökar på grund av den 
ökade befolkningsmängden ökar också behovet av en 
tillgängligare avfallshantering. Tillgängligheten måste 
också tas i beaktande allteftersom fler stadsbor väljer 
bort bilen påpekar VA SYD.

En framsynt avfallshantering kräver enligt VA SYD 
också utrymmen för sortering av avfall i bostaden och 
insamlingsplatser i stadens offentliga rum för olika 
typer av avfall på platser dit det är lätt att ta sig.

För att hela avfallskedjan ska fungera behöver kommu-
nen enligt VA SYD visa sig positiva till att det inryms 
anläggningar för lagring och behandling av olika 
avfallsslag. Dessa är en förutsättning för att det lokala 
kretsloppet ska fungera. VA SYD tycker detta också är 
ett sätt att visa att invånarnas dagliga avfallsarbete är 
meningsfullt och gör nytta.

Strategier enligt VA SYD:
• Burlöv ska ha ett geografiskt väl utbyggt nät av åter-
vinningsstationer där invånarna kan lämna tidningar 
och förpackningar. Det ska vara lätt att ta sig till dessa 
till fots eller med cykel. Befintliga återvinningsstationer 
detaljplaneläggs successivt och nya planeras i samband 
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med stadens utbyggnad och förtätning.
• I planeringen av bostäder och annan verksamhet ska 
fastighetsnära insamling av det avfall som uppkommer 
dagligen ingå som en självklarhet.
• Nya kvartersnära återvinningscentraler, vilka är min-
dre till storleken, ska etableras på flertal platser. Dessa 
har ett fokus på möjligheter till återbruk.
• Den befintliga återvinningscentralen på Sjölunda 
ska utvecklas till att ha ett ökat fokus på återbruk och 
återanvändning.

Det andra yttrandet från VA SYD handlar om VA-
hanteringen. 

Ett viktigt mål för VA SYD är att jobba ur ett hållbar-
hetsperspektiv där de tillsammans med kommunen 
ska verka för att hantera dagvattnet på ett ekologiskt, 
hållbart och säkert sätt. Vatten i bebyggda miljöer 
tillför stora upplevelsemässiga värden samt bidrar till 
den biologiska mångfalden anser de. I dag ser VA SYD 
dagvatten som en resurs i arbetet med att utveckla 
stadsmiljön. Öppna dammar och vattenspeglar med-
verkar till att försköna miljön samtidigt som vattnet 
ges möjlighet att fördröjas och renas. Syftet är enligt 
VA SYD att i största möjligaste mån utnyttja de natur-
liga processer som förekommer i vattnets kretslopp. 
VA SYD ser att detta är frågor som man lyfter upp och 
beaktar på ett bra sätt i Framtidsplanen.

För att hantera marken på effektivast möjliga sätt kom-
mer vi behöva skapa mer av mångfunktionella ytor 
där dagvatten, gång- och cykelstråk, parkeringar samt 
rekreationsytor kan fungera tillsammans anser kom-
munalförbundet. Tätare stad betyder högre belastning 
på VA-ledningsnäten. Det kan även innebära intensi-
vare trafik och därmed en högre grad av föroreningar i 
dagvatten konstaterar VA SYD. De tycker att ny teknik 
bör tas fram och ständigt utvecklas för att kunna ta 
hand om och rena dagvatten på ett effektivt sätt, vilket 
är ett viktigt led i arbetet med att nå fram till miljö-
målet att våra recipienter ska hålla god ekologisk och 
kemisk status enligt EU:s Vattendirektiv.

I den av kommunen framtagna Trafikplanen framgår 
att en av utgångspunkterna är att minska miljöpåver-
kan. Utifrån denna utgångspunkt anser VA SYD att 
Trafikplanen bör belysa och verka för att minska föro-
reningar i trafikdagvatten genom olika reningsåtgärder. 
Detta bör enligt kommunalförbundet även belysas 
under avsnittet som handlar om parkeringar där det 
finns möjlighet att arbeta med att rena och fördröja 
dagvatten genom olika åtgärder.

I Framtidsplanen lyfter man upp frågan om enskilda 
avlopp inom kommunen. VA SYD har tillsammans 
med kommunen inlett ett arbete med att ta fram en 
va-plan. I va-planen utgår man från naturens och 
samhällets förutsättningar i syfte att kartlägga och hitta 
de bästa fungerande va-lösningarna, för icke ansluten 
bebyggelse utanför VA SYD:s verksamhetsområde. VA 
SYD anser att man bör hänvisa till kommande va -plan 
för att inte föregripa pågående arbetet.

Ett förtätningsarbete i Arlöv och Åkarp innebär att be-
fintlig infrastruktur till stor del kan användas vilket är 
positivt anser VA SYD, samtidigt som det kan innebära 
en högre belastning på dessa system. För VA SYD:s 
del kan detta medföra att de måste utföra kapacitets-
förbättrande åtgärder på ledningsnätet. Förtätningar 
innebär också att planeringsarbetet blir allt viktigare 
med tanke på en allt större andel hårdgjorda ytor, 
krympande grönområden och ökande dagvattenvo-
lymer anser kommunalförbundet. De anser vidare att 
detta kräver att man jobbar aktivt med att minimera 
hårdgjorda ytor och lyfta fram lösningar med infiltra-
tion och fördröjningsåtgärder för att minimera belast-
ningen på dagvattensystemet.

Under avsnittet om dagvatten hänvisas till en policy för 
hantering av dagvatten. Här skulle man enligt kommu-
nalförbundet kunna lyfta fram att kommunen i samråd 
med VA SYD avser att revidera liggande policy i syfte 
att ta fram en mer heltäckande dagvattenstrategi.

Dagvattenstrategin för Burlöv är enligt VA SYD ett 
viktigt strategiskt dokument och en teknisk plattform i 
strävan att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhan-
tering. Utgångspunkten är att skapa hållbara system 
som ska fungera tillfredställande för Burlövs kommun 
under överskådlig tid. Enligt VA SYD kommer stra-
tegin att revideras löpande i takt med att fördjupande 
utredningar blir klara och nya rön om dagvatten dyker 
upp. Under senare tid har fokus förskjutits mot miljö- 
och kvalitetsaspekter på dagvattnet vilket kommer vara 
en av de stora utmaningarna att jobba med framöver 
anser kommunalförbundet.

Under avsnittet om dagvatten hänvisas även till en ut-
redning från Ramböll. VA SYD:s kommentar till detta 
är att utredningen behandlar källaröversvämningar och 
inte dagvattenöversvämningar. De anser vidare att sista 
meningen i avsnittet om dagvatten som börjar med: 
”Den som orsakar ... ”bör utgå helt då VA SYD anser 
att texten inte stämmer i sin helhet samtidigt som dessa 
frågor just nu är under utredning.
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Med tanke på de framtida utbyggnadsplaner som finns 
i Burlöv skulle det enligt VA SYD under ”Vatten och 
avloppsförsörjning” kunna beskrivas att VA-lednings-
nätet i Burlöv är i behov av en ordentlig genomgång 
där standard och kapacitet ses över. Förnyelsetakten på 
ledningsnätet har enligt VA SYD under lång tid varit 
eftersatt och för att möta problemen med ett åldrande 
ledningssystem behöver förnyelsetakten ökas.

ABMA-ledningen är omnämnd bland annat under 
avsnittet om Avloppsvatten (rubriken borde enligt 
VA SYD ändras från Avloppsvatten till Spillvatten). 
Det hade enligt VA SYD varit bra att förklara vad 
ABMA står för: Ett av tre kommuner samägt bolag 
som äger och förvaltar en gemensam huvudledning 
för spillvatten. Ledningen går från Lomma och Hjä-
rup genom hela Burlövs kommun till gränsen mot 
Malmö. VA SYD:s spillvattenledningsnät ansluter i ett 
tjugotal punkter i Åkarp och Arlöv till ABMA:s led-
ning. ABMA äger och förvaltar även pumpstationer 
i ledningens startpunkter i Lomma och Hjärup samt 
pumpstation i Arlöv som pumpar spillvattnet till Sjö-
lunda reningsverk i Malmö.

I avsnittet ”Avloppsvatten” föreslår VA SYD följande 
tillägg efter första stycket: ”Spillvattennätet är till viss 
del nederbördspåverkat, vilket kan ge en ökad risk för 
källaröversvämningar vid kraftigt regn. VA SYD tar 
fram en åtgärdsplan för Burlövs kommun bl a för att 
minska riskerna för översvämningar.”

Framtidsplanen beskriver utbyggnadsområden, förtät-
ning, komplettering och omvandlingsområden. För 
vissa av områdena krävs det enligt VA SYD omfattande 
va-utredningar för att klargöra var utbyggnadsområ-
den ska anslutas, vilka kapacitetshöjande åtgärder som 
krävs i det befintliga nätet och hur man ska bygga ut 
nätet på bästa sätt.

Södra stambanans utbyggnad påverkar VA-infrastruk-
turen. Stambanans nedsänkta utbyggnad genom Åkarp 
medför att det är olämpligt med ledningar som korsar 
banan enligt VA SYD. Nuvarande korsningar kommer 
att ersättas av nya huvudledningar på västra sidan. 
Också på en sträcka på östra sidan kommer befintliga 
ledningar, bland annat ABMA-ledningen samt Al-
narpsån att behöva flyttas för banans utbyggnad enligt 
kommunalförbundet. Den framtida dricksvattendistri-
butionen i både Arlöv och Åkarp kommer att ses över, 
eftersom tryckstegringsanläggningen för Åkarp inte 
kan vara kvar i nuvarande läge på grund av banutbygg-
naden enligt VA SYD.

Område 1 och 2 (Kronetorpsområdet) är stora områ-
den för utbyggnad. I dessa områden är utbyggnaden 
av vatten och avlopp begränsad vilket innebär att det 
kommer krävas en omfattande va-utbyggnad. Den 
begränsade kapaciteten i Burlövs befintliga nät gör att 
det enligt VA SYD även måste utföras kapacitetshö-
jande åtgärder i det redan utbyggda nätet för att kunna 
ansluta hela Kronetorpsområdet.

Område 3 (Östra Dalslund) kräver också utbyggnad 
och ombyggnad av va-systemet. Utbyggnaden i detta 
område är enligt VA SYD starkt kopplad med de för-
ändringar i ledningssystemet som krävs på grund av 
spårutbyggnaden. Antalet nya bostäder är inte så högt 
som i Kronetorpsområdet men det behövs även här en 
utredning för att klargöra kapaciteten i det befintliga 
nätet anser VA SYD.

Område 4 ligger enligt VA SYD sämst till av utbygg-
nadsområdena vad gäller anslutning till avloppsled-
ningsnät. Det kommer enligt kommunalförbundet 
att krävas omfattande kapacitetshöjande åtgärder i 
befintligt nät för att kunna ansluta hela området så som 
det ser ut idag. Det går inte heller att ansluta delar av 
området utan pumpstation vilket gör att det är viktigt 
ur va-perspektiv att studera hela utbyggnadsområdet 
innan det delas upp i mindre områden för att få den 
bästa va-lösningen enligt VA SYD. Byggs område 3 ut 
innan område 4 anser de att det bör studeras om det 
går att ansluta område 4 till detta nya ledningsnät som 
då kan dimensioneras för att klara båda områdena.

Område 36 saknar vatten och avlopp och är enligt VA 
SYD ett av de områden som kommer att omfattas av 
kommande va-planarbete i kommunen.

Kommentar: Avfallshierarkin behandlas i Framtids-
planen på sidan 109. Andelen som har fastighetsnära 
insamling av tidningar och förpackningar är i Burlövs 
kommun hög. I Framtidsplanen beskrivs att nya åter-
vinningsstationer bör vara utformade med mindre 
behållare och på fler platser. Återvinningsstationerna är 
också naturliga mötesplatser och bör därför behandlas 
som sådana när det gäller estetik och utformning. Dessa 
åtgärder skulle underlätta för gående och cyklister att 
lämna sitt avfall. Avfallshanteringen finns beskriven på 
sidorna 109-111 samt att det finns ställningstaganden på 
sidorna 114-115. Yttrandet avseende avfall föranleder 
inga ändringar i Framtidsplanen.

Angående VA SYD:s synpunkter på dagvattnets integre-
ring i samhället och behov av rening och fördröjning ser 
Burlövs kommun positivt på att utöka samarbetet med 
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kommunalförbundet för att få en god planering i ny om-
råden och förbättra förutsättningarna i befintliga samt i 
förtätningsområden. 

Kommunen är öppen för nya metoder för fördröjning 
och rening, vilka kommunen gärna ser utvecklas i en 
dagvattenstrategi som tas fram tillsammans av Burlövs 
kommun och VA SYD. Detta poängteras i vad kommu-
nen anser vara viktigt i en kommande dagvattenstrategi 
redan i befintlig samrådshandling. Ställningstagande 
om att aktivt arbete för att hantera eventuell förlust av 
infiltrationsytor/grönytor i förtätningsområden infogas i 
planen.

Att det för närvarande pågår ett VA-planarbete förtydli-
gas i Framtidsplanen.

Avseende avlopp ändras rubriken till spillvatten. Änd-
ring av text till att krav utefter högskyddsnivå kommer 
att ställas i varje enskilt fall, dock kommer pågående 
VA-planarbete visa var kommun är skyldig att bygga ut 
kommunalt VA.

Angående dagvattenpolicy menar kommunen att en ny 
ska tas fram tillsammans med VA SYD. Även Burlövs 
kommun ser en dagvattenstrategi som ett mycket viktigt 
dokument och ser att arbetet påbörjas så snart som möj-
ligt. Förtydligande om att det är en ny dagvattenstrategi 
som avses att tas fram görs i kapitlet.

Rättelse görs om att det är källaröversvämningar som 
avses.

Nytt stycke om dagvattenutredningar i Åkarp och Kro-
netorpsområdet införs.

”Den som orsakar...” stryks.

Stycke infogas i Framtidsplanen (Vatten- och avlopps-
försörjning) om att VA-ledningsnätet i Burlöv är i behov 
av en ordentlig genomgång där standard och kapacitet 
ses över. Förnyelsetakten på ledningsnätet har enligt 
VA SYD under lång tid varit eftersatt och för att möta 
problemen med ett åldrande ledningssystem behöver 
förnyelsetakten ökas.

Stycke infogas (Avloppsvatten): ”Spillvattennätet är till 
viss del nederbördspåverkat, vilket kan ge en ökad risk 
för källaröversvämningar vid kraftigt regn. VA SYD tar 
fram en åtgärdsplan för Burlövs kommun bland annat 
för att minska riskerna för översvämningar.”

Förklaring av ABMA infogas.

Kommentarer på områden: Område 1 och 2 (3 i utställ-
ninghandlingen), VA SYD deltar i arbetet med Krone-
torpsområdets utveckling i grupper för bland annat, VA-
plan, detaljplan och strukturplan och kommunen räknar 
med att frågorna hanteras i respektive grupp.

Område 3 (område 19 i utställningshandlingen): Områ-
det har förminskats radikalt och planerna och utbygg-
naden kommer inte ske förrän Södra stambanan fått sin 
slutglitiga lösning. VA SYD bjuds in till planarbetet när 
eventuell exploatering blir aktuell.

Område 4: Området innefattas inte av 2030-scenariot 
då det, idagsläget inte ansetts prioriterat för bebyggelse 
ur flera perspektiv, bland annat VA-situationen. När 
2030-scenariot är utbyggt får nya ställningstaganden 
göras.

Kommuner
Bromölla kommun
Bromölla kommun har inga synpunkter på planförsla-
get.

Helsingborgs stad
Helsingborgs stad har inte några synpunkter angående 
Framtidsplanen.

Klippans kommun
Klippans kommun avstår från att yttra sig.

Landskrona stad
Landskrona stad har inte något att erinra mot samråd 
av Framtidsplan för Burlövs kommun.

Landskrona stad framför att Burlövs kommun har 
åstadkommit ett gediget och väl genomarbetat doku-
ment som kommer att utgöra bra underlag för den 
fortsatta utvecklingen i Burlövs kommun.

Landskrona stad tycker det visionsarbete som Burlövs 
kommun har genomfört med sina politiker är intres-
sant och spännande och ger en bild av hur politiken ser 
framför sig att kommunen ska utvecklas de kommande 
20-30 åren. Konsekvensbeskrivningslistorna är en an-
nan del av handlingen som upplevs som gedigen och 
väl genomförd enligt Landskrona stad. Dokumentets 
omfattning gör dock att detta hade tjänat på att en kor-
tare sammanfattning av dokumentets delar hade tagits 
fram, vilket hade kunnat underlätta läsningen enligt 
Landskrona stad.



44

INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅDSREDOGÖRELSE

I övrigt har Landskrona stad inga synpunkter på 
planen och önskar Burlöv lycka till med sin fortsatta 
planering och utveckling och hoppas att i framtiden 
kunna samarbeta med Burlöv kring gemensamma 
frågor.

Kommentar: Det finns en kortare sammanfattning av 
Framtidsplanen i början av dokumentet. De huvud-
sakliga ställningstagandena och konsekvenserna finns 
redovisade i kartor och tabeller i slutet av varje kapitel. I 
utställningshandlingen kommer dessa sidor att markeras 
ut lite extra i innehållsförteckningen och i utformningen 
av själva sidorna för att underlätta läsningen och tydlig-
göra ställningstagandena. Till samrådet har det också 
tagits fram kortfattade broschyrer om Framtidsplanen 
på både svenska och engelska. Broschyren har skickats ut 
till alla hushåll och företag i kommun tillsammans med 
Burlövstidningen. De har också funnits tillgängliga på 
biblioteken, Burlöv Center och på kommunens hemsida.   

Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete 
och dialog med Landskrona stad.

Lomma kommun
Lomma kommuns generella intryck av planen är att 
den är väl genomarbetad med en tydlig målbild och 
tydliga strategier för Burlövs framtida utveckling. 
Ambitionerna att förtäta i befintlig bebyggelse generellt 
och i kollektivtrafiklägen i synnerhet är helt i linje med 
regionala mål att tillkommande bebyggelse för bostä-
der, arbetsplatser och service i Skåne bör ske i goda 
kollektivtrafiklägen.

Lomma kommun konstaterar att Burlöv planerar för en 
relativt stor utbyggnad på Kronetorpsområdet mellan 
Arlöv och Åkarp vilket är i konflikt med riksintres-
set för kulturmiljö. Kronetorp tillhör också samma 
geografiska område för riksintresse som Alnarpsområ-
det. Dessutom är en sådan utbyggnad även tvärtemot 
tanken om öppna stråk mellan orterna i sydvästra 
Skåne. Frågan är om man vill att de båda orterna även 
i framtiden ska upplevas som enskilda samhällen i ett 
öppet jordbrukslandskap. Lomma kommun anser att 
en sammanväxning kan leda till att dagens samhällen 
i framtiden bara kommer att upplevas som stationsup-
pehåll på järnvägen mellan Malmö och Lund.

I de fall man föreslår att ta jordbruksmark i anspråk för 
utbyggnad är det dock positivt att man är konsekvent 
i tankarna kring en större täthet och en högre exploa-
tering anser Lomma kommun. Även att man centralt 
tänker sig en blandad bebyggelse, med bostäder och 
lämpliga centrumverksamheter, för att åstadkomma 

varierande, trygga stadsmiljöer med liv och rörelse 
låter som god planering.

Lomma kommun ser positivt på att man i beskriv-
ningen av sina utbyggnadsområden även nämner att 
studentbostäder för Alnarpsstudenter är en av flera 
möjligheter i framtida servicebyggnader där kom-
munal verksamhet ska kunna samordnas med annan 
verksamhet.

Lomma kommun ställer sig positiva till målet att 
utveckla Spillepeng till ett framtida större rekreations-
område sammankopplat till grönstruktur i Malmö 
och Lomma. Anslutningen av grönstråken stämmer 
väl överens med Lomma kommuns översiktsplan för 
2010. En viss ytterligare blåstruktur skulle vara önsk-
värd. Dagvattenproblematiken, som alla kommuner i 
sydvästskåne idag drabbas av, är inte fullt ut beskriven 
enligt Lomma kommun. Man begränsar sig till att 
åtgärderna för alla de stora utbyggnadsområdena ska 
vara en tillkommande dagvattenpolicy. Istället borde 
redan i detta skede åtgärder för de redan befintliga 
problemen och de tillkommande stora volymer vatten 
på grund av exploatering hanteras på lämpligt sätt i 
översiktsplanen. 

Utöver de nämnda ökade volymerna tillkommer 
klimatförändringens effekter i form av oftare återkom-
mande skyfall, något som knappt nämns i planen. Det 
kommer att vara nödvändigt att avsätta mark för att 
hantera detta. Relationen till vattendirektivet och den 
påverkan tillkommande dagvatten har på Lomma-
bukten behöver också belysas ytterligare, då Lomma-
buktens ekologiska status idag är måttlig och åtgärder 
måste genomföras för att minska de påfrestningar som 
redan finns idag, om vattendirektivets mål ska uppnås.

Att man ser persontrafik på Lommabanan som en av 
de viktiga regionala frågorna som kommer att påverka 
Burlövs framtid och argumenterar för det och att man 
ser en framtida pågatågsstation i Arlöv och kopplingen 
mellan den och Burlöv C som en viktig del i sin bebyg-
gelseutveckling ser Lomma kommun som mycket 
positivt. Burlöv kommuns inställning till persontrafik 
på Lommabanan är något som Lomma kommun delar 
och något man bör kunna arbeta tillsammans med för 
att uppnå.

Kommentar: Angående riksintresset så finns det inga 
starka historiska kopplingar mellan de norra delarna 
med Alnarp och de södra delarna med Kronetorp, Bur-
lövs kyrkby, Burlövs egnahem och Arlövgården. Detta 
har även Riksantikvarieämbetet godtagit. 
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Burlövs kommun tror inte att en sammanväxning mel-
lan orterna leder till att dagens samhällen i framtiden 
bara kommer att upplevas som stationsuppehåll på 
järnvägen mellan Malmö och Lund. Dessutom kommer 
Arlöv och Åkarp alltid att delas av E6:an med skydds-
avstånd och bullervallar. Orterna är så mycket mer än 
stationsuppehåll, de är målpunkter i sig och omfattar 
hem och arbetsplatser för många tusen personer. Burlöv 
har också mer inpendling än utpendling så stationerna i 
kommunen har viktiga funktioner. Orterna utmed stam-
banan har olika karaktärer och dessa karaktärer ämnas 
tas tillvara och utvecklas vidare.

Det behövs fler bostäder och arbetsplatser i sydvästra 
Skåne. Genom att exploatera i stationsnära områden 
utmed befintliga kollektivtrafikstråk kan värdefull jord-
bruksmark sparas i andra delar som inte har tillgång till 
kollektivtrafik och service. Burlövs stations omvandling 
till pendlarstation, Burlöv C, samt utvecklingen kring 
den nya stationen i Åkarp ger goda förutsättningar för 
stationsnära bebyggelse.  

I de större projekten såsom Kronetorpsområdet arbetar 
kommunen med åtgärder för att Alnarpsån ska klara 
exploatering. En ökad blåsturktur är infogad. Dessa 
åtgärder är bland annat dels stor fördröjning i kommu-
nala dammar och dels viss fördröjning på fastigheterna. 
Vattenfrågorna kommer in tidigt i planprocessen för att 
de ska ges utrymme med tanke på den kraftiga fördröj-
ning som recipienten är dimensionerad för. I uträkning-
arna för planerna tas hänsyn till klimatfaktorer. Se i 
Framtidsplanen tillagd modellering av Kronetorp samt 
hur man kan avsätta ytor tidigt i processen i Kronetorp. 
För västra Arlöv har havshöjningen vara den begrän-
sande faktorn och vidare åtgärder och utredningar krävs 
för att skydda befintlig bebyggelse. Trafikverket tar fram 
material gällande Alnarpsån och översvämningsproble-
matiken i och med utbyggnaden av Södra stambanan. 
Kommunen följer detta arbete noga. Gällande miljö-
kvalitetsnormerna är öppen dagvattenhantering såsom 
fördröjning och grönytor goda renare av dagvatten. Olje-
avskiljare kan bli aktuellt för att minska föroreningarna 
från hårdgjorda ytor. Burlövs kommun arbetar aktivt i 
detaljplanearbetet för en god dagvattenhantering. Se nya 
infogade exempel på översvämningskarteringar.

Ett större arbete kommer att påbörjas som ett tematiskt 
tillägg alternativt planPM om klimatförändringarnas 
påverkan på översvämningsrisker.

Burlövs kommun ser positivt på ett fortsatt samarbete 
med Lomma kommun angående exempelvis Spillepeng, 
Lommabanan, vattenfrågor och miljömålsuppföljning.

Lunds kommun
Lunds kommun vill inledningsvis framhålla att Bur-
löv tar ett stort regionalt ansvar genom att möjliggöra 
bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen.
Likaså är föreslagna satsningar på utökad spårbun-
den kollektivtrafik och spårutbyggnad viktiga. Västra 
Skåne kännetecknas av omfattande kapacitetsproblem 
i infrastrukturen, vilka riskerar att förvärras genom allt 
ökande arbetspendling och godsflöden. Kopplingen 
mellan Kastrup och forskningsanläggningarna i Lund 
är viktiga förutsättningar för hela regionen. Det är 
därför avgörande att säkerställa den spårburna person- 
och godstrafiken i Öresundsregionens stora infrastruk-
turstråk enligt Lunds kommun. Om inte dessa åtgärdas 
föreligger risk att den regionala och nationella tillväx-
ten hämmas avsevärt.

Lunds kommun konstaterar att planerna för Burlöv C 
som en regional järnvägsstation, är ett gott exempel 
på hur planeringen i Burlöv kan bidra till ett hållbart 
regionalt system, både socialt, ekologiskt och ekono-
miskt. Lunds kommun anser det positivt att Burlöv 
i Framtidsplanen bygger sin stadsbebyggelse utifrån 
befintliga och framtida stationslägen och arbetar för en 
fyra-spårsutbyggnad av Södra stambanan samt person-
trafik på Lommabanan. Simrishamnsbanan är också en 
angelägen utbyggnadssatsning i Lunds kommun.

Lunds kommun instämmer i Burlövs ambitioner att 
satsningar på kollektivtrafik bör komma före sats-
ningar på vägtrafik, detta är en princip som också bör 
bli allt tydligare i MalmöLundregionens infrastruktur-
planering.

Lunds kommun anser däremot att Framtidsplanen är 
något otydlig i frågan om ett yttre godsspår. Ett yttre 
godsspår kan på lång sikt bli en viktig pusselbit för att 
minska godstransporternas negativa påverkan i Mal-
mö, Lund och Burlövs kommuner. Det kan till exempel 
förbättra möjligheterna att genomföra den stationsnära 
stadsbebyggelsen i Arlöv och Åkarp.

Lunds kommun efterlyser också Burlövs kommuns 
ställningstagande rörande förslaget att bredda E22 med 
ett bussfält i vardera riktningen mellan Malmö och 
Lund.

Avslutningsvis vill Lunds kommun framhålla det 
nyligen påbörjade samarbetet med en strukturplan/
bild mellan kommunerna som en viktig plattform för 
ett fortsatt långsiktigt och framgångsrikt samarbete i 
ovanstående frågor.



46

INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Lunds kommun har förhoppningen att Burlövs kom-
mun i större utsträckning kan undanta jordbruks-
marken från exploatering då den odlingsbara marken 
kommer att få en allt viktigare roll för framtidens 
livsmedelsförsörjning. Lunds kommun förordar att 
riksintresset för kulturmiljö bevaras och beaktas.

Kommentar: Burlövs kommuns intentioner är att 
förtätning, omvandling och exploatering främst ska ske 
på mark som ligger i stationsnära lägen till befintliga 
infrastrukturstråk. En del av marken som ligger inom 
1 km från de befintliga stationerna Burlöv och Åkarp 
är jordbruksmark. Busslinjen och hållplatserna utmed 
Lundavägen som är ett starkt stråk för kollektivtrafi-
ken har också varit underlag för ny bebyggelse. Burlövs 
kommun har gjort bedömningen att det är bättre att 
exploatera i närhet till de befintliga kollektivtrafikstrå-
ken och på så sätt spara jordbruksmark på andra platser 
som inte är stationsnära. Kommunen tog ställning för att 
exploatera Kronetorpsområdet redan i framtagandet av 
den fördjupade översiktsplanen för Arlöv som är nu gäl-
lande. Burlövs station kommer att bli en pendlarstation 
vilket ger goda förutsättningar för människor att bo och 
arbeta i Burlövs kommun utan att ha bil. Intentionerna 
i Framtidsplanen är att bevara så mycket odlingsmark 
som möjligt söder om väg E22.10. Här är Framtidspla-
nen striktare och tydligare än i nu gällande fördjupade 
översiktsplan för Arlöv.

Angående riksintresset så finns det inga starka historiska 
kopplingar mellan de norra delarna med Alnarp och de 
södra delarna med Kronetorp, Burlövs kyrkby, Burlövs 
egnahem och Arlövgården. Detta har även Riksantikva-
rieämbetet godtagit. Länsstyrelsen delar Burlövs bild att 
det behövs en ny, mer relevant beskrivning och avgräns-
ning av riksintresset. Riksantikvarieämbetet håller på att 
se över riksintresset angående avgränsning och beskriv-
ning, denna process är ännu inte färdig. 

Med dagens kunskap bedöms det som mycket olämpligt 
att bygga ett yttre godsspår genom Burlövs kommun. 
Hittills redovisade dragningar och lösningar skulle inne-
bära så pass negativa effekter för Burlövs kommun när 
det gäller exempelvis buller, barriäreffekter, och markan-
språk på odlingsmarken att kommunen har valt att inte 
ge någon geografisk precisering för ett yttre godsspår i 
strategiska plandokument. Detta förtydligas i Framtids-
planen.

Även med ett yttre godsspår ska godstrafiken in genom 
Åkarp och Arlöv till Malmö hamn. Detta förtydligas i 
Framtidsplanen. Idag fortsätter, om Burlöv har förstått 
det rätt, godstågen vidare på kontinentalbanan. Med 

yttre godsspår vill man minska godstrafiken på konti-
nentalbanan och istället leda tillbaka godstågen genom 
Arlöv och Åkarp. 

Regionalt har frågan lyfts om att utöka E22:an med 
bussfält i vardera riktningen mellan Malmö och Lund. 
Burlövs kommun efterlyser utredningar kring om det 
verkligen finns ett behov av detta. Utredningen behöver 
undersöka om det behövs en breddning av motorvä-
gen eller om åtgärden kan genomföras inom befintligt 
vägområde genom att sänka hastigheten till 90 km/h. 
En sänkning av hastigheten skulle samtidigt bidra till en 
minskning av bullernivåerna. I dagsläget bedömer Bur-
lövs kommun att det bli allt för stora ingrepp att utöka 
E22:an med två körfält. Sex körfält, även om två är för 
busstrafik, skulle ta jordbruksmark i anspråk och det 
skulle troligen öka trafikeringen med biltrafik och bul-
lernivåerna i Burlövs kommun. Satsningarna bör istället 
göras på tågtrafiken samt att använda befintliga mo-
torvägar för mer kollektivtrafik. När Södra stambanan 
har utökats till fyra spår kommer kapaciteten att öka för 
tågtrafiken. Burlövs kommun är positiva till busstrafik 
mellan Malmö och Lund som kompletterar tågtrafiken 
och som använder de befintliga vägnäten. Busstrafiken 
är viktig för att nå målpunkter som inte järnvägen når. 
Samtidigt är det viktigt att knyta samman busslinjer och 
pendlarstationen för tågtrafik, Burlöv C, i ett resecen-
trum. Detta skulle minska andelen biltrafik som åker 
genom Burlövs kommun. Detta förtydligas i Framtids-
planen. 

Burlövs kommun fortsätter gärna med sin medverkan i 
samarbetet om en strukturplan/bild. Burlövs kommun 
ser positivt på en fortsatt dialog kring godstrafikeringen 
i regionen.

Malmö stad
Malmö stad välkomnar det i Framtidsplanen betonade 
regionala perspektivet. Malmö ställer sig också positiva 
till det föreslagna tillväxtscenariot då detta innebär en 
förstärkning av MalmöLundregionen och dess kom-
munöverskridande arbetsmarknad. De framför att 
detta gäller inte minst med tanke på anläggandet av 
ESS och MaxIV i Lund vilket ställer än högre krav på 
mellankommunal samverkan.

Malmö stad instämmer i behovet av att betrakta 
kollektivtrafiken som en regional angelägenhet. En 
utbyggnad i enlighet med förslaget innebär att de kol-
lektivtrafiknära lägena stärks och bidrar till en hållbar 
utveckling även ur ett regionalt perspektiv. Därtill 
kommer att Malmö stad välkomnar Framtidsplanens 
förespråkande av näringsverksamhet i befintliga och 
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nya bostadsområden snarare än etablering av nya 
handelscentra.

Avseende frågan om ett framtida yttre godsspår anser 
Malmö stad att godstrafiken på längre sikt måste ledas 
utanför den täta stadsbebyggelsen. Det i Malmös över-
siktsplan reserverade området för godsspår som sam-
spelar med översiktsplanerna för Lomma, Lunds och 
Staffanstorps kommun bör utgöra grund och underlag 
för fortsatta diskussioner.

Malmö stad välkomnar att vikten av mellankommunal 
dialog lyfts fram i Framtidsplanen och ser gärna att 
den pågående goda dialogen såväl vad gäller strategiskt 
utvecklingsarbete som konkreta sakfrågor utvecklas i 
framtiden. För att gemensamt kunna möta de utma-
ningar som regionen står inför, men också ta tillvara på 
möjligheterna, är det regionala och mellankommunala 
samarbetet avgörande.

Kommentar: Det går redan idag mycket godstrafik 
genom Burlövs kommun. Malmös tanke om att leda 
godstrafiken utanför den täta stadsbebyggelsen kan för 
Burlövs del innebära att mer trafik leds genom den täta 
stadsbebyggelsen i Arlöv och Åkarp. Godstrafiken till 
och från Malmö hamn har idag stor inverkan på stads-
bebyggelsen i Burlöv. Utvecklingsplanerna för hamnen, 
den planerade ankomst- och avgångsbangården i Norra 
hamnen och befintlig kombiterminal i anslutning till 
Spillepengens trafikplats kommer genom mer trafik och 
fler godstransporter att innebära än större påverkan på 
Burlöv i framtiden. Detta förtydligas i Framtidsplanen.

Även med ett yttre godsspår ska godstrafiken in genom 
Åkarp och Arlöv till Malmö hamn. Idag fortsätter, om 
Burlöv har förstått det rätt, många godståg vidare på 
kontinentalbanan. Med yttre godsspår vill man minska 
godstrafiken på kontinentalbanan och istället leda till-
baka godstågen genom Arlöv och Åkarp.   

Burlövs kommun ser fram emot ett fortsatt samarbete 
med Malmö stad både när det gäller strategisk plane-
ring, utveckling och sakfrågor som exempelvis kollektiv-, 
cykel- och godstrafik samt rekreationsstråk utmed Sege å.

Staffanstorps kommun
Framtidsplanen berör Staffanstorps kommun främst 
genom att Åkarp föreslås byggas ut inom Staffanstorps 
kommun. Staffanstorps kommun menar att en diskus-
sion om mellankommunal bebyggelseutveckling mel-
lan Malmö och Lund bör ske i ett för berörda kommu-
ner gemensamt forum. 

Staffanstorps kommun avser för närvarande inte att 
omarbeta sitt framtidsdokument, översiktsplan, ”Fram-
tidens kommun”.

Kommentar: Framtidsplanen visar bedömd lämplig 
samhällsutveckling med bebyggelse i stationsnära lägen. 
Burlövs kommun ser positivt på att Staffanstorps kom-
mun forsatt vill diskutera bebyggelseutvecklingen. 

Burlövs kommun tydliggör i Framtidsplanen att utbygg-
naden utanför kommunens gränser ligger längre fram i 
planeringen än det 2030-bebyggelsescenario som är valt 
i planen. Kommunen förtydligar även att det givetvis 
behövs en mellankommunal dialog för att förverkliga 
detta.

Ett gemensamt forum för att diskutera mellankommu-
nal bebyggelseutveckling mellan Malmö och Lund kan 
exempelvis vara MalmöLund strukturbild som är ett 
samarbete mellan Burlöv, Malmö, Lund, Staffanstorp 
och Lomma. Ett annat forum är MalmöLundregionen 
som har i uppdrag att ta fram en strukturplan för Skåne 
sydväst. Även inom Region Skåne arbetar kommunerna 
gemensamt med att ta fram en strukturbild för Skåne. 

Svalövs kommun
Svalövs kommun framför i sitt yttrande att en satsning 
på persontrafik på Söderåsbanan skulle föra Burlövs 
invånare närmare naturen. Södersåsens nationalpark 
skulle kunna bli ett naturligt rekreationsområde för 
regionen. Svalövs kommun föreslår därför att Söder-
åsbanan omnämns bland mellankommunala frågor att 
behandla i Framtidsplanen. En utökad järnvägskapaci-
tet i Burlövs kommun ökar förutsättningarna för en väl 
fungerande gods- och persontrafik på Söderåsbanan 
och Rååbanan menar Svalövs kommun. I övrigt har 
Svalövs kommun inget att erinra mot det redovisade 
samrådsförslaget. De tycker att Framtidsplanen är ett 
ambitiöst och visionärt dokument med tydligt upplägg 
och layout. De framför också att kapitlen är välarbe-
tade, detaljrika och att ställningstaganden och konse-
kvenser redovisas på lättöverskådligt vis.

Kommentar: Söderåsbanan är en del av Godsstråket 
genom Skåne som finns med som mellankommunal 
fråga i Framtidsplanen. Lommabanan är också en del av 
Godsstråket genom Skåne och under rubriken ”Lom-
mabanans framtid” på sidan 101 står det beskrivet att 
kommunerna längs stråket däribland Burlöv och Svalöv 
samarbetar för att stråket både ska trafikeras med per-
son- och godstrafik.    
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Svedala kommun
Svedala kommun skriver i sitt yttrande att Sege å rin-
ner från Börringesjön i Svedala kommun med utlopp 
i Öresund i Burlövs kommun. Vid vissa tillfällen med 
extrema regnmängder kan belastningen på Sege å bli 
stor med stora mängder regnvatten från inlandsområ-
dena i bland annat Svedala kommun. Om havsnivån 
samtidigt är tillfälligt hög på grund av vindar medmera 
kan det skapa problem med översvämningar upp-
ströms ån.

Man har i översiktsplanen tagit i beaktande klimatför-
ändringar i anslutning till Sege å och lämnat de ytor 
som är under 3 meter fria från bebyggelse. Dessa frågor 
bör fortsätta att beaktas i planprocessen enligt Svedala 
kommun och vara en fråga för samarbete mellan kom-
munerna.

Kommentar: Utloppet från Sege å till Öresund omfat-
tar både Burlövs kommun och Malmö stad. Burlövs 
kommun kommer att fortsätta arbeta vidare med Sege 
å, vattenhantering och klimatförändringar. Frågorna 
kommer vidare att beaktas när nya detaljplaner ska 
upprättas. 

Ett ställningstagande i Framtidsplanen är att ta fram 
en plan för skyddsåtgärder för kommande havsnivåhöj-
ningar samt ett tematiskt tillägg om klimatförändring-
arnas effekter som ska arbetas fram gemensamt med 
Malmö, VA SYD och eventuella andra aktörer. Sege å, 
klimatförändringar och översvämningsproblematik finns 
listade som mellankommunala frågor i inledningen till 
Framtidsplanen. Ställningstagande i planen finns ”att ett 
rekreationsstråk och större ekologiska värden utvecklas 
utmed Sege å i samarbete med grannkommuner, markä-
gare, Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.” Bur-
lövs kommun ser positivt på ett samarbete med Svedala 
kommun gällande Sege å. Förtydligande görs i Framtids-
planen att Sege å även berör Svedala kommun.

Intentionerna i Burlöv är att utveckla vatten- och 
naturvärdena utmed ån och att skapa möjligheter för 
rekreation och översvämningsytor. Ingen ny bebyggelse 
planeras i direkt anslutning till ån.

Vellinge kommun
Vellinge kommun avstår från att yttra sig.

Ystad kommun
Ystad kommun har valt att se Framtidsplan för Burlövs 
kommun som information och avstår från att yttra sig.

Kommunala nämnder
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom 
Framtidsplanen för Burlövs kommun.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden framför att Framtidspla-
nen är föredömligt pedagogiskt skriven med tydliga 
kartor, källhänvisningar och ett utmärkt bildmaterial. 
Målorden är bra samtidigt som de är enkla att arbeta 
med. Kultur- och fritidsnämnden ställer sig bakom 
planens målbild liksom huvudstruktur för markan-
vändningen med dess fyra delstrukturer. Denna modell 
kan rädda det öppna odlingslandskapet söder om väg 
E22.10 för framtiden. Detta blir särskilt viktigt om den 
del av riksintresset för kulturmiljö som ligger mellan 
E22.10 och E6 upphävs. Viktigt är också att de befint-
liga bebyggelseöarna i odlingslandskapet inte utvidgas. 
Kultur- och fritidsnämnden är också mycket positiv 
till en utveckling av natur- och kulturstigarna inom 
detta område för att ge besökarna bättre möjlighet att 
uppleva landskapet och kulturmiljöerna. Den fortsatta 
strävan att så effektivt som möjligt knyta ihop kommu-
nens olika grönytor och stråk med varandra är av stor 
vikt för friluftslivet. 

Det är utmärkt enligt Kultur- och fritidsnämnden att 
Framtidsplanen på flera ställen påpekar att kulturvär-
dena för Burlövs kyrkby behöver säkras för framtiden 
genom en detaljplan eller områdesbestämmelser samt 
att detta finns med i ställningstaganden för kapitlet 
”Grönt och värdefullt”. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att man i utveck-
lingen av Arlövs företagsby till mer blandstadskaraktär 
måste ta ställning till hur stor del av den äldsta delen av 
företagsbyn med sina enhetligt utformade lokaler som 
ska bevaras för framtiden. Kultur- och fritidsnämn-
den har för avsikt att inom de närmsta åren revidera 
Bevarandeplan 2000. Då kommer bevarandet av delar 
av företagsbyn att aktualiseras. Därför är det bra att 
detta är med i ställningstaganden i kapitlet ”Grönt och 
värdefullt” anser de.

Genomgående i planen talas det om Arlövs centrum 
och Åkarps centrum medan det heter Burlöv Centrum. 
I dag heter köpcentret Burlöv Center. För att undvika 
sammanblandning borde kommunens centrum heta 
Burlövs Centrum med Burlövs centralstation enligt 
Kultur- och fritidsnämnden. För att det skall vara 
entydigt vilken station man talar om i Arlöv bör den 
framtida stationen i Rinnebäck antingen heta Rinne-
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bäck eller Arlövs norra station. Förslaget Arlövs nya 
station är mindre bra då den nuvarande pågatågsstatio-
nen Burlöv i folkmun hette Arlövs nya station då den 
gamla vid Sockerfabriken hade lagts ned. 

Kultur- och fritidsnämnden vill understryka vikten av 
att skola, bad, idrottsanläggningar, allaktivitetshus och 
multihall ligger nära varandra på Kronetorpsområdet 
för både attraktionskraften och samordningseffekten. 
Kombinationen med idrottshall och samlingssal i 
ett, kallad multihall, har många fördelar och är också 
kostnadseffektivt. Att det byggs en multihall som inne-
håller scen och teknik är ett måste, enligt Kultur- och 
fritidsnämnden, så att det går att arrangera åtminstone 
medelstora musik- och teaterföreställningar i kom-
munen. Ett samlat kultur- och fritidsområde kan bli en 
mötesplats och ett kreativt centrum för alla åldrar. 

När det gäller Åkarps utbyggnad åt nordost är det 
oerhört viktigt att spara utblicken över det öppna land-
skapet anser Kultur- och fritidsnämnden. Åkarpsborna 
har inte många ställen där man kan låta blicken vandra 
mot en avlägsen horisont. 

Att utveckla Spillepengs rekreationsområde ser nämn-
den positivt på men vill samtidigt påtala säkerhetsris-
ken med skytteanläggningen.

Mindre synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden:
Sid 23 Landmärkena bör utökas med Arlövgårdens 
silobyggnader.
Sid 32 Skriv Arlövgården utan ”s” konsekvent i hela 
planen.
Sid 37 Skriv det korrekta namnet Folkhögskolan Hvi-
lan i stället för omvänt. 
Sid 43 angående ”Söder om Lundavägen ligger yt-
terligare en gröning.” Denna gröning har ett gammalt 
namn som fortfarande används av många åkarpsbor: 
Hvilans gamla lekplats. Låt namnet leva kvar även i 
Framtidsplanen.
Sid 64 Överallt i planen bör Möllegården och Möllan 
skrivas med hela namnen det vill säga Möllegården 
kultur och Kronetorps mölla. Det har funnits fler möl-
lor och möllegårdar i kommunen!
Sid 65 Byt ut Sveriges första ”motorhighway” till 
”autostrada”. Den nya motorvägen kallades nämligen 
autostradan länge och väl av burlövsborna.
Sid 83 Under område 17, stryk ”Möllegårdens muse-
um” och skriv ”utställningarna på Möllegården kultur”.
Sid 84 Under område 18, stryk ”cykelaffär”. Den har 
flyttat. 
Sid 84 Under område 20. Här föreslås en viss förtät-
ning. Kultur- och fritidsnämnden anser att meningen 

bör avslutas ”..…påbyggnad av befintliga hus, kunna 
ske, dock inte inom Bevarandeplanens område.” 
Sid 86 Under område 31. Ändra texten i styckets bör-
jan om Arlövs framväxt som tätort: ”I område 31 låg en 
gång Arlövs by. I samband med sockerbrukets etable-
ring vid järnvägen och järnvägsstationens tillkomst ut-
vecklades dagens tätort Arlöv och den gamla bondbyn 
övergick i stationssamhället Sege. Dagens Sege ligger 
som en ”ö” i odlingslandskapet……”
Sid 117 ”Kulturenheten i kommunen har ett program-
utbud som är uppdelat i …..”

Kommentar: Tillägg görs i Framtidsplanen att Kultur-
och fritidsnämnden har för avsikt att inom de närmsta 
åren revidera Bevarandeplan 2000. I ställningstagandet 
i slutet av kapitlet ”Grönt och värdefullt” står Arlövs 
företagsby med som exempel för vad som behöver ses 
över i Bevarandeplanen. Tillägg görs under områdesbe-
skrivningen av Arlöv företagsby att innan omvandling 
av området sker bör ställning tas till hur stor del av den 
äldsta delen av företagsbyn med sina enhetligt utforma-
de lokaler som ska bevaras för framtiden.

Framtidsplanen använder Burlöv C, Burlöv Centrum 
och Burlöv Centralstation utan s eftersom detta oftast 
brukar användas för huvudcentrum och huvudstation, 
exempelvis heter det Malmö C och Lund C. Dessutom 
är Burlöv Center väl inövat och en stor och viktig del av 
Burlöv Centrum så om det skulle kopplas ihop är det 
bara positivt. Burlövs kommun ser helst att stationen på 
Lommabanan får namnet Arlövs station. Skulle detta 
inte fungera eftersom det finns en gammal nedlagd 
station med detta namnet kan Arlövs norra station bli 
aktuellt. Förslaget Arlövs nya station byts ut mot försla-
get Arlövs norra station i Framtidsplanen. 

Framtidsplanen är positiv till utblickarna nordost om 
Åkarp och därmed tveksam till det yttre godsspåret som 
flera kommuner önskar ska dras här. Framtidsplanens 
valda 2030-bebyggelsescenario sträcker sig fram till 
Gränsvägens förlängning vilket kommer att förtydligas i 
utställningshandlingen.

Skytteanläggningen på Spillepeng ligger i Malmö stad. 
Enligt Malmö stads utställningshandling till ny översikts-
plan ska möjligheten att utveckla Spillepengens skjut-
bana till ett regionalt skyttecentrum utredas. Burlövs 
kommun framför i yttrandet på Malmö stads förslag till 
översiktsplan att om Spillepengens skjutbana kommer 
att utvecklas till ett regionalt skyttecentrum är säker-
hetsaspekterna viktiga och åtgärder måste vidtas för att 
skydda Burlövs invånare mot det buller som anlägg-
ningen medför.  
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De ”mindre synpunkterna” ändras i Framtidsplanen i 
enlighet med Kultur- och fritidsnämndens yttrande. An-
gående landmärkena så finns det många byggnader som 
kan anses vara landmärken på olika sätt, exempelvis 
Arlövgården med dess silobyggnader, Sockerbruket och 
höghusen i Svenshög och Elisetorp. Detta läggs till som 
exempel i texten men dock inte i kartan.

Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggnämnden tillstyrker Framtidsplanen 
men önskar att vissa avsnitt utvecklas ytterligare.

Miljö- och byggnämnden tycker att det är positivt att 
man poängterar grönområdens betydelse för skol- 
och förskoleverksamhet. Särskilt om grönområden 
utgör enda lekplats/skolgård till verksamheten eller 
avses fungera som utökad gårdsyta. De anser att det är 
mycket viktigt att dessa bullersäkras, har solskydd på 
sommarhalvåret (för att minska barnens exponering 
för UV-strålning) och har tillgång till naturlig skugga. 
Detta kan åstadkommas med träd och höga buskar.

Ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av 
grön- och rekreationsområden inte minst avseende 
buller. Även utformningen av grönområden med växt-
lighet kan skapa förutsättningar för en god ljudmiljö 
enligt Miljö- och byggnämnden. De tycker att det är av 
betydelse att man i planen belyser problem med buller 
och att bullerskyddsåtgärder (bullervallar med mera) 
vidtas, för att säkerställa att ljudmiljön i befintliga och 
planerade grönområden blir tillfredställande.

Det är enligt Miljö- och byggnämnden mycket viktigt 
att kompensationsåtgärder och balanseringsprinciper 
kommer till stånd i samband med förtätning efter-
som kommunen redan idag i stor utsträckning saknar 
sammanhängande och attraktiva grönstråk inom 
tätorterna. Det ställer stora krav på utformningen, så 
att barriäreffekter inte uppkommer eller ökar genom 
förtätning och förändring av infrastruktur. Grönytor 
(till exempel i samband med bullervallar) bör enligt 
Miljö- och byggnämnden användas för att öka möj-
ligheterna för inhemska arter att spridas. De föreslår 
att grönytefaktorn ska vara 0,3 det vill säga 33 % av ett 
detaljplanelagt område ska planeras som grönyta.

Förtätning med bostäder i omedelbar anslutning till 
Lundavägen, vid Burlöv Center, kräver enligt Miljö- 
och byggnämnden en omfattande omstrukturering av 
bostadsområdet Svenshög och själva köpcentret för att 
undvika problem med buller (person- och godstrafik, 
ventilation), störningar från verksamheter på köpcen-
tret samt framkomlighet och angöringsytor för trafiken 

(bussar och transportfordon). I Framtidsplanen (sidan 
70) och i Trafikplanen (sidan 40) presenterade förslag 
tar enligt Miljö- och byggnämnden inte tillräcklig hän-
syn till ovan nämnda synpunkter.

En förutsättning för utveckling till en tät, blandad, 
miljömässigt hållbar stad med personintensiva utåtrik-
tade verksamheter, är att området kring Företagsvägen 
ändrar karaktär från företagsby med tillverknings- 
och processindustri till kontor och service. För att 
öka attraktionskraften för nyetablering. Blandning av 
bostäder och verksamheter (bullrande, transportinten-
siva) brukar enligt Miljö- och byggnämnden leda till 
intressekonflikter som är svåra att lösa. Det ställer stora 
krav på planeringen av nybyggnation.

Om riksintresset upphävs och marken mellan Arlöv 
och Åkarp bebyggs behöver hänsyn tas till områdets 
naturliga förutsättningar och närhet till infrastruktur. 
Omvärldsfaktorer som enligt Miljö- och byggnämnden 
ska beaktas är:
• buller från väg- och järnväg , skyddsåtgärder måste 
vidtas i form av vallar, plank och bullerskyddande kon-
struktioner och byggnader.
• sankmarken vid Mossvägen, bör nyttjas som rekrea-
tionsområde (stadspark) förenat med översvämningsy-
tor för Alnarpsån. 
• dagvatten från hårdgjorda ytor och byggnader, bör 
omhändertas lokalt och införlivas som en naturlig del i 
bebyggelsen.

Det bullerutsatta läget vid Kvarngatan nära Södra 
stambanan samt det faktum att farligt gods transpor-
teras på banan motiverar att man bör överväga an-
nan markanvändning än för bostads-, kontors- och 
industriändamål anser Miljö- och byggnämnden. De 
ger exemplet att stråket intill järnvägen skulle kunna 
nyttjas till förbättrade bullerskyddsåtgärder innehål-
lande grönstruktur (vall med vegetation) samt gång- 
och cykelvägar.

Kal P Dals gata kan enligt Miljö- och byggnämnden 
med fördel utvecklas till ett attraktivt bostadsområde, 
men det kräver en omfattande omstrukturering av 
befintlig verksamhet och mark som bär spår av tung 
industri. Dessutom behöver man i så fall hitta en ny 
plats för samhällsviktig verksamhet (brandstation) 
påpekar nämnden.

Industribyggnaderna på västra sidan av Arlövsvägen 
bör enligt Miljö- och byggnämnden behålla sin låga 
höjd för att möjliggöra byggnation av punkthus med 
förslagsvis 4-6 våningar på den östra sidan, med utsikt 
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över Öresund. Samtidigt skapas en sammanhållen 
byggnadsutformning som kan utgöra en naturlig för-
längning av befintlig bebyggelse på Strandängen anser 
nämnden.

Att placera enstaka vindkraftverk vid Sege skulle enligt 
Miljö- och byggnämnden dominera landskapsbilden, 
vilket inverkar negativt på riksintresset för kulturmil-
jön (det öppna landskapet). Etableringen skulle även 
kunna motverka kommunens mål att få luftledningar 
nedgrävda anser nämnden. Vindkraftverk innebär 
enligt nämnden störningar i form av buller och skug-
geffekter, vilket kommer att påverka de redan boende i 
Sege by.

Om intentionen att förtäta och bebygga stationsnära i 
Åkarp ska kunna förverkligas krävs enligt Miljö- och 
byggnämnden att verksamheterna kring Lervägen ren-
odlas till kontor och service och att störningsbenägna 
verksamheter erbjuds alternativ lokalisering. Detta är 
enligt nämnden åtgärder som är nödvändiga för att 
höja livskvaliten för de boende. På andra sidan spåret, 
invid Åkarpsdammen, är det enligt nämnden olämpligt 
att bygga bostäder i direkt anslutning till spårområdet 
med hänvisning till transport av farligt gods. Däre-
mot anser de att det finns goda förutsättningar för att 
utveckla handel.

För Östra Dalslund kommenterar nämnden att all för-
tätad bostadsbebyggelse i järnvägsnära lägen förutsät-
ter omfattande skyddsbarriärer med tanke på transport 
av farligt gods och buller. Området närmast järnvägen 
kan enligt nämnden med fördel användas som park-
mark med gc-vägar och utjämningsdammar (vilket 
gynnas av topografin).

Den för Burlöv unika kulturmiljön med oförändrad 
bystruktur kring Burlövs gamla kyrka förtjänar enligt 
Miljö- och byggnämnden att förklaras som kulturskyd-
dad bebyggelse i till exempel detaljplan.

Utbyggnad i de västra och sydvästra delarna av Burlövs 
egnahem förutsätter bullerskyddsåtgärder mot motor-
vägen samt nedgrävning eller flytt av befintliga luftled-
ningar enligt Miljö- och byggnämnden.

Den föreslagna lokaliseringen i Flansbjer/Sunnanå 
av trafikintensiv verksamhet, ytkrävande och mindre 
personalintensiva verksamheter kommer att med-
föra störningar för de boende längs med Bernstorps-, 
Fortuna- och Tullstorpsvägen. Därför bör enligt Miljö- 
och byggnämnden bullerskyddsåtgärder vidtas för 
att skydda den befintliga bostadsbebyggelsen. Place-

ringen av till- och avfarter bör utredas ytterligare anser 
nämnden. Bostäderna på fastigheterna Sunnanå 6:6, 
6:24 6:39 är redan idag störda av pågående verksamhet 
(ljus, buller och fasta installationer) på Kvalitetsvägen. 
Byggnaderna är högst olämpliga som bostäder och bör 
därför på sikt avvecklas som sådana anser nämnden.

Övriga synpunkter och ställningstaganden som enligt 
Miljö- och byggnämnden behöver förtydligas under 
avsnittet Stadsbebyggelse och mötesplatser:

• Varje område skulle med fördel kunna illustreras 
med en förminskad orienterande karta med området 
markerat och/eller en flygbild, för att bättre kunna 
visualisera det beskrivna området.

Sidorna 52-53:
• Ska kommunen ha krav på fasadtegel som en be-
stämmelse i detaljplanerna? 
• Det ska stå detaljplanebestämmelser inte detaljplaner 
i stycket under kartbilden.
• Sammanhållen bebyggelse bör kartläggas och defi-
nieras i översiktsplanen. 

Sidorna 59, 81, 91:
• Hur ska man genomföra omvandlingen från rena 
verksamhetsområden till blandad bebyggelse? Finns 
det en plan för att lösa in befintlig verksamhet? Vill 
man inte ha kvar småindustrin i kommunen? Får den 
plats i Stora Bernstorp? Det innebär stora kostnader för 
att omlokalisera verksamheter.

Sidan 7:
• Förtätning kräver nya detaljplaner. Hur ska allt 
detaljplanearbete kunna genomföras inom överskådlig 
tid? Detta kräver mer resurser.

Sidan 75:
• En policy för plank och murar som stöd i bygglovs-
prövningar bör tas fram.

Sidan 87:
• För hela området 34 och område 36 bör detaljplaner 
antas med tanke på det exploateringstryck som förelig-
ger.

Sidan 92:
• Det är nödvändigt med en översyn av gällande de-
taljplaner. 
• Minst 15% av all ny bebyggelse ska vara energisnål. 
Är det passivhus man menar? Här behövs ett förtydli-
gande. Kommunen råder bara över sin egen mark och  
kan inte ställa generella krav utöver BBR.
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• Tilläggsbestämmelser för en del småhus- och grupp-
husområden borde tas fram, till exempel Lillevångs-
området och grupphusområdet vid Lervägen.
• En parkeringsnorm för Burlövs kommun bör tas 
fram.

Miljö- och byggnämnden har kommenterat trafik och 
annan infrastruktur både utifrån Framtidsplanen och 
Trafikplanen. 

Supercykelvägen som ska ledas från Burlöv Center 
via Hantverkaregatan ut till Lundavägen skulle enligt 
Miljö- och byggnämnden istället kunna få sin sträck-
ning via ett grönstråk med gång- och cykelväg, som 
kan anläggas längs Södra stambanan via Lillevångshal-
len/Kvarngatan/Kärleksgatan och ansluta till Lundavä-
gen respektive Lommavägen. (Se även kommentarerna 
om Kvarngatan).

Kronetorpsvägen bör enligt Miljö- och byggnämnden 
undantas från omvandlingen till stadsgata eftersom 
den är en viktig transportled för gods och persontrafik 
till och från det som är tänkt att bli Burlöv Centrum. 
Trafikintensiteten med buller och utsläpp gör utbygg-
nadsplanerna med entréer mot Kronetorpsvägen 
olämplig anser nämnden.
 
Lundavägen avlastas från trafik genom Kronetorpsvä-
gen, samtidigt som Kronetorpsvägen utgör en av två 
på- och avfarter till kommunen från motorvägarna. 
Eftersom merparten av all gods- och persontrafik pas-
serar här är det mycket svårt att göra om vägarna till 
stadsgator utan att det uppstår problem med buller, 
luftföroreningar och ökade olycksrisker enligt Miljö- 
och byggnämnden. Lundavägen bör även fortsätt-
ningsvis avlastas från genomfartstrafik för att kunna 
bibehålla nuvarande luftkvalitet enligt nämnden. De 
anser även att om planerna ska förverkligas krävs det 
omfattande omstrukturering av vägnätet.

Att vända fönster och entréer mot Lundavägen ger ett 
estetiskt tilltalande intryck men kan ge oönskade ef-
fekter vad gäller bland annat buller i bostäderna anser 
Miljö- och byggnämnden. Att tillåta fler utfarter mot 
Lundavägen påverkar trafiksituationen negativt genom 
att det blir mindre flyt i trafiken med köer och ökade 
utsläpp som följd enligt nämnden. De anser dessutom 
att det ökar risken för olyckor samt hindrar kollektiv-
trafiken (med längre restider som följd).

Den föreslagna rutten för buss 35 i sin östra sträckning 
är enligt Miljö- och byggnämnden högst olämplig ur 
störningssynpunkt. För att avhjälpa tidigare bullerstör-

ning i villakvarter har Lillevångsgatan stängts av för 
genomfartstrafik. Att öppna upp den skulle medföra att 
bullerproblematiken åter aktualiseras enligt nämnden. 
Därför förordar de endast dess västra sträckning via 
Lommavägen. Sträckning för buss 132 förbi Lillevångs-
gatan avstyrkes av Miljö- och byggnämnden av ovan 
nämnda anledning. Samma gäller för linje 9.

Det krävs mycket omfattande åtgärder enligt Miljö- 
och byggnämnden för att reducera bullerpåverkan 
framförallt från vägtrafiken och järnvägstrafiken i 
Burlöv. Genomförandet av Framtidsplanen bygger på 
att man lyckas minska bilanvändandet i kommunen 
från cirka 60 procent till cirka 33 procent samt att 
genomgående trafik inte ökar påpekar nämnden. Idag 
klaras miljökvalitetsnormerna för luft, men dessa kan 
enligt Miljö- och byggnämnden skärpas i framtiden. 
Utbyggnaden i Kronetorpsområdet och målsättningen 
att vara 24 000 invånare år 2030 kommer att generera 
mer buller och mer luftföroreningar om inte andelen 
resor med kollektivtrafik, gående och cyklande utgörs 
av minst två tredjedelar av alla resor. Det är enligt 
Miljö- och byggnämnden en mycket stor utmaning att 
lyckas nå detta mål.

Viktigt att beakta vid lokaliseringen av nya skolor och 
förskolor är förekomsten av luftföroreningar från bland 
annat trafikintensiva vägar och att stängda gaturum 
förebyggs av samma anledning anser nämnden. Skolor 
och förskolor ska därför enligt Miljö- och byggnämn-
den inte placeras vid kraftigt trafikerade gator eller 
nära industrier och större garage. Enligt nämnden är 
barn extra känsliga för både buller och luftföroreningar 
och även måttliga halter av luftföroreningar torde 
kunna ha allvarliga hälsoeffekter för barn. Det får inte 
finnas risk för att miljökvalitetsnormer för luftförore-
ningar överskrids på platsen, eftersom det kan medföra 
en uppenbar risk för barnens hälsa anser nämnden. 
Buller från väg- och tågtrafik får inte vara för höga 
– varken inomhus i rum för verksamhet eller ute på 
skolans och förskolans uteplats/gård enligt nämnden. 
Förskolans friyta utomhus ska vid behov bullerskyddas.
 
Nämnden beskriver att miljööverdomstolen och miljö-
domstolen har i två olika domar pekat på betydelsen av 
att förskolor ska säkerställa daglig utevistelse med god 
kvalitet för barnens hälsa. Domarna tydliggör även att 
förskolor redan från början ska lokaliseras där möjlig-
het finns att tillgodose daglig utevistelse. Fastighet som 
tas i anspråk för skolor och förskolor ska vara lokali-
serad på ett sådant sätt att barnens aktiviteter inte stör 
övriga boende enligt nämnden.
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Kontaktytor mellan verksamheter och bostäder skapar 
störningar för de boende som kan vara mycket svåra 
att komma till rätta med. Därför avstyrker Miljö- och 
byggnämnden att den sortens friktionsytor tillskapas 
generellt. Bedömning måste enligt nämnden ske från 
fall till fall om blandningen av bostäder och verksam-
heter i ett och samma område eller rent av samma 
byggnad är acceptabel.

Att bygga bostäder i järnvägsnära läge samt längs stråk 
för farligt gods, ställer enligt nämnden stora krav på 
skyddsåtgärder och krisberedskap.

Kommunens havsnära läge är enligt Miljö- och bygg-
nämnden ytterst attraktivt ur boendesynpunkt men 
inte helt oproblematiskt. Det bör enligt nämnden tas 
fram en strategi för hantering av dag- och dränerings-
vatten i såväl nuvarande som tillkommande detaljpla-
ner.

För att höja Kalineåns biologiska, kemiska och fysika-
liska status krävs enligt nämnden åtgärder. Nämnden 
anser att de i Framtidsplanen föreslagna åtgärderna till 
exempel flacka kanter, meandring vid Wennerts väg 
och bättre genomströmning kommer få positiva effek-
ter för vattendraget och omgivningen.

Alnarpsåns vattenhållande kapacitet bör enligt nämn-
den utökas genom till exempel retentionsdammar för 
att motverka översvämningsrisker. Nämnden skriver 
att det även kan ske genom anläggande av översväm-
ningsytor invid befintliga sankmarker till exempel vid 
Mossvägen i Arlöv.

För att säkerställa tillgängligheten för allmänheten 
till naturnära rekreationsstråk bör enligt nämnden 
strandskyddet för Sege å förstärkas genom utökat 
strandskydd.

Det höga exploateringstrycket gör att områden som 
tidigare nyttjats som utfyllnadsområden och för 
industriell verksamhet kan komma att omvandlas till 
bostadsområden. Här bör enligt nämnden särskilt 
beaktas risken för föroreningar i mark och vatten, vilka 
kan behöva åtgärdas genom sanering.

Enligt Miljö- och byggnämnden ger Framtidsplanen 
överlag ett ambitiöst och genomarbetat intryck och 
kommer att vara ett bra stöd i det framtida arbetet. Hu-
vudtankarna med förtätning, utbyggnad och bevaran-
det av odlingsmark och utbyggnaden av grönområden 
är mycket bra anser nämnden. De anser dock att det 
finns en del struktur- layout- och textmässiga brister 

som innebär att Framtidsplanen behöver en ordentlig 
översyn. Inte när det gäller innehållet utan en översyn 
av hur innehållet är paketerat. Som exempel kan man 
under avsnittet Stadsbebyggelse, efter en kort inled-
ning, gå direkt på underavsnittet Områden och vid 
behov komplettera texten. Istället för att som nu ha 
liknande text på två ställen. På så vis kan man korta 
ner avsnittet avsevärt, behålla förståelsen och und-
vika onödiga upprepningar enligt nämnden. Om man 
dessutom placerar en liten kartbild på varje uppslag så 
slipper man bläddra fram och tillbaka för att orientera 
sig vilket skulle förbättra läsbarheten i hela avsnittet 
anser nämnden.

Övriga reflektioner från Miljö- och byggnämnden:
• Man skulle kunna färgkoda Framtidsplanen. I be-
fintlig version är hela dokumentet markerat med rött i 
sidhuvudet – varför inte ge varje avsnitt en egen färg?
• Avsnittet Miljö… skiljer sig från övriga genom att det 
inte slutar med Ställningstaganden-Konsekvenser.
• Framtidsplanen är ett dokument som ska vara lätt att 
hitta i när man behöver få fram information. I befintlig 
version innehåller samrådsdokumentet för mycket text 
och för lite bilder och kartor. Texten/ordvalen behöver 
dessutom bearbetas så att den/de blir tydligare och mer 
koncis/a.
• Fotnötter gör dokumentet mer svårläst – det kanske 
räcker med att lista källorna i Referenser där de redan 
är listade? Ofta är fotnoten bara en upprepning av vad 
som står i den löpande texten.
• Avsnittet Framtidsplanen – en översiktsplan, som lig-
ger längst bak i dokumentet kanske skulle passa bättre 
längst fram?
• Inledningen och sammanfattningen är kaka på kaka. 
Kan man baka ihop dem?
• Kartan med sammanfattning ställningstaganden är 
svår att läsa.

Kommentar: Många aspekter av Framtidsplanen 
kommer att utvecklas vidare i nästa steg, det vill säga i 
detaljplaneprocesserna.

I Framtidsplanen ses det positivt på både bullerskydd 
och planteringar för att kommunen exempelvis ska få 
bättre ljudförhållanden och tillgång för skolor och försko-
lor till gröna skolgårdar och parker. Beskrivning om bul-
lerskydd finns på sidan 40-41 och ställningstagande om 
bullerskydd finns på sidan 156. Ställningstagande om att 
höja kvaliteten på grönstrukturen och plantera fler träd 
finns på sidorna 48-49. På sidorna 40 och 120-121 står 
det mer om skolgårdarna. På sidan 40 nämns det särskilt 
att det är viktigt med gröna skolgårdar och kopplingar 
till närliggande parker. Under rubriken ”Skolans mark-
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användning” läggs det till att det är viktigt att skolans 
utemiljöer bullersäkras och har tillgång till naturlig 
skugga.

Under rubriken ”Bullerskydd, plank och staket” läggs det 
till att bullerskyddsåtgärder är viktigt för att säkerställa 
att ljudmiljön i befintliga och planerade grönområden 
blir tillfredställande.

Grönytefaktorn är ett relationstal för att mäta fördel-
ningen mellan växtlighet och dagvattenhantering i 
förhållande till bebyggd kvadratmeteryta. Ofta mäts 
grönytefaktorn som ett genomsnittligt värde för hela 
tomtens yta. De olika delytorna inom tomten får ett 
värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsätt-
ningar de erbjuder växtligheten, men också den lokala 
dagvattenhanteringen. Olika poäng kan ges för exempel-
vis grönska på mark, väggar, tak, vattenytor, träd med 
olika stamomfång, hårdgjorda ytor med fogar och så 
vidare. Miljö- och byggnämndens förslag att grönytefak-
torn ska vara 0,3, det vill säga 33% av ett detaljplanelagt 
område ska planeras som grönyta bedöms inte riktigt 
stämma med hur grönytefaktorn räknas ut. En gröny-
tefaktor på 0,3 är ganska låg, i exempelvis Bo01 skulle 
värdet uppgå till minst 0,5 trots att detaljplanen ibland 
tillåter att mer än hälften av tomtmarken bebyggs/hård-
görs. Grönytefaktorn beräknas per fastighet för att gröna 
inslag ska finnas i hela området. Ställningstagande läggs 
till i kapitlet ”Grönt och värdefullt” att kommunen ska 
verka för att grönytefaktor sätts i detaljplanerna med 
målet att kommun ska bli grön, skön och mer miljömäs-
sigt hållbar.  

Tillägg görs i Framtidsplanen att hänsyn ska tas till 
buller, störningar från verksamheter i köpcentrat samt 
framkomlighet och angöringsytor för trafik vid förtät-
ning med bostäder i anslutning till Lundavägen, Burlöv 
C och Svenshög.

Intentionerna i Framtidsplanen är att området kring 
Företagsvägen ska omvandlas till mer karaktär av bland-
stad med mer personintensiva verksamheter som kontor 
och service. Detta eftersom platsen ligger mycket sta-
tionsnära. Det bör inte vara verksamheter med skydds-
avstånd i detta område. Hänsyn till buller, trafik och 
andra störningar måste tas när nya detaljplaner görs.

Buller och vattenhantering är något som kommer att 
vara viktiga faktorer som kommer att behandlas i 
utbyggnaden av Kronetorpsområdet och vid varje ny de-
taljplan. I utställningshandlingen kommer tillägg göras i 
karta för att översiktligt visa vattenhanteringen. I slutet 
av kapitlet ”Miljö, rikser, säkerhet och sårbarhet” finns 

en tabell med olika riskfaktorer som tas upp för varje 
område. I kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur” finns 
redan ställningstaganden om att kommunen ska verka 
för: 
• att i samarbete med VA SYD, utarbeta en dagvatten-
policy med principerna om lokalt omhändertagande av 
dagvatten i öppna system med fördröjning ska priorite-
ras framför ledningssystem.
• att dagvatten ska omhändertas på ett för platsen 
lämpligt sätt ur hydrologisk, biologisk och estetisk syn-
punkt.
• att dagvattenhanteringen ska integreras i samhället så 
att det blir en resurs för exempelvis rekreation om så är 
möjligt.
• att i den fysiska planeringen avsätta mark för fördröj-
ning och lokalt omhändertagande av vatten.

Den föreslagna stadsparken är placerad nära Mossvägen 
och där det idag finns en sänka på jordbruksmarken. 
Förtydligande görs i Framtidsplanen i kapitlet ”Grönt 
och värdefullt” att sankmarken vid Mossvägen bör 
nyttjas som rekreationområde (stadspark) förenat med 
översvämningsytor för Alnarpsån. Trafikverket undersö-
ker också vidare hur hanteringen av Alnarpsån ska ske i 
och med utbyggnaden av Södra stambanan. Trafikverket 
jobbar även med bullerproblematiken utmed järnvägen. 

Miljökonsekvensbeskrivningar tas fram för järnvägspla-
nen och detaljplanerna för järnvägen. Bullerutredningar 
och förslag på skydd tas även fram i arbetet med detalj-
planen vid Kronetorps gård. Det kommer vidare att hål-
las en arkitekttävling om en skelettplan/strukturplan för 
hela Kronetorpsområdet där det vinnande laget kommer 
få ta fram en detaljplan.

Trafikverket har ansvar för att skydda den befintliga 
bebyggelsen vid utbyggnaden av Södra stambanan, detta 
gäller även bebyggelsen vid Kvarngatan. Detta kom-
mer att följas upp i detaljplaneprocessen för stambanan. 
Det bedöms inte som lämpligt att ha vallar så centralt 
eftersom de tar så mycket mark i anspråk utan det är 
troligare att det blir aktuellt med plank, murar och an-
dra åtgärder för att minska bullernivåerna.

En framtida omvandling vid Kal P Dals gata kommer att 
innebära en omfattande omstrukturering, området finns 
beskrivet i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 
En eventuell omplacering av brandstationen kommer att 
göras när en ny detaljplan blir aktuell om det inte går att 
samordna med det som då planeras att uppföras. 

Förtydligande görs i områdesbeskrivningen vid Arlövs-
vägen att möjligheten att anordna bostäder med utsikt 
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mot Öresund i bakomliggande områden bör beaktas vid 
detaljplaneringen.

Angående vindkraft finner planeringavdelningen liksom 
Miljö- och byggnämnden att platsbristen är för stor och 
det planeras därför inte i dagsläget för några vindkrafts-
områden i kommunen, vilket återfinns i ställningstagan-
de sidan 115. Utredningsområdet som ligger i närheten 
av Simrishamnsbanan och riksintresset för kulturmiljö 
tas bort i Framtidsplanen. 

I Åkarp kommer järnvägen att vara nedsänkt i hela or-
ten och 400 m kommer att vara övertäckt med ett ”tak”. 
Detta tillsammans med skyddsåtgärder kan ge möjlighet 
att bygga i anslutning till spårområdet. Detta undersöks 
närmare i detaljplanearbetet. Trafikverket arbetar med 
skyddsåtgärder för farligt gods och buller i projektet för 
Södra stambanan. På sidan 83 finns det beskrivet att en 
omvandling mot mer personintensiva verksamheter med 
acceptabla skyddsavstånd i kombination med boende 
eftersträvas kring Lervägen. Detta måste undersökas vi-
dare i detaljplan. Det planeras för parkmark, nya gång- 
och cykelvägar och dammar i Östra Dalslund.

Ställningstagande att skydda Burlövs kyrkby i exempel-
vis detaljplan finns redan med som ställningstagande 
i Framtidsplanen i kapitlet ”Grönt och värdefullt” på 
sidan 50.

Att bullerskyddsåtgärder och nedgrävning av elledningar 
i Burlövs egnahem behövs för eventuell nybyggnation i 
den västra delen förtydligas i områdesbesrivning.

I detaljplanearbetet för Flansbjer/Sunnanå har det gjorts 
en trafikutredning som ett tillägg till detaljplanen. Enligt 
detaljplanen kommer bostadsbebyggelsen skyddas från 
verksamheterna inom planområdet med en minst 2,5 m 
hög vall. Detaljplanen är för närvarande överklagad och 
beslut inväntas.

Att lägga in karta för varje delområde skulle ta för myck-
et plats. Kartor kommer dock läggas in med inzoomning 
över Arlöv, Åkarp och den södra delen av kommunen för 
att underlätta orienteringen. 

Framtidsplanen uppmuntrar till att tegeltraditionen 
i kommunen ska värnas och fortsätta vara ett starkt 
inslag i bebyggelsen. Det slutgiltiga beslutet om bestäm-
melser för detta får tas i varje detaljplaneprojekt. Ställ-
ningstagande läggs till i kapitlet ”Grönt och värdefullt” 
att kommunen ska verka för att tegeltraditionen värnas i 
både befintliga och nya områden.

I nya detaljplaner regleras tomtindelningar och fast-
ighetsindelningar genom detaljplanebestämmelser. 
Befintliga tomtindelningar och fastighetsplaner räknas 
enligt nya Plan- och bygglagen som detaljplaner därför 
kommer texten stå kvar i Framtidsplanen.

Sammanhållen bebyggelse kommer inte att kartläggas 
eftersom platser där det kan vara aktuellt redan ämnas 
detaljplaneläggas.   

Texten i Framtidsplanen förtydligas under rubriken 
”Förtätning i företagsområden” angående omvandling 
från verksamhetsområden till blandad bebyggelse. Både 
i Sege och Stora Bernstorp finns möjlighet till industri. I 
stadsbebyggelsen mellan motorvägarna är strävan mer 
personintensiva verksamheter som inte behöver skydds-
avstånd till bostäder. Detaljplaner kommer att ändras 
efter hand. Inga planer finns för närvarande på att 
lösa in verksamheter, det måste ske frivilligt och genom 
dialog. Tanken är att möjligheterna Framtidsplanen ger 
att exploatera betydligt mera på sikt ska lösa/reglera 
eventuella problem. 

Den omvandling och de detaljplaner kommunen står 
inför kräver mer resurser. Detta läggs till under konse-
kvenser i slutet av kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötes-
platser”.

Ett ställningstagande om att en policy för plank och 
murar ska tas fram finns i slutet av kapitlet ”Grönt och 
värdefullt”. Preciseringen i ställningstagandet om att 
plank och murar inte bör vara högre än 1,2 m tas bort i 
Framtidsplanen. 

Många nya detaljplaner kommer att behöva tas fram. 
För en stor del av område 34 finns en detaljplan som 
för närvarande är överklagad. Område 36 och del av 34 
läggs till den projektplaneringslista som planeringsavdel-
ningen har. Det bör tilläggas att många detaljplaner bör 
ses över men det kräver mycket mer resurser än de som 
för närvarande finns. I Framtidsplanen finns ställnings-
tagandet att kommunen ska verka för att se över gamla 
detaljplaner med avseende på byggnadshöjd, vilka verk-
samheter som tillåts, bevarande och otidsenliga bestäm-
melser.

Energisnål bebyggelse har valts att inte vidare definieras 
då ämnesområdet har en mycket snabb utveckling vilket 
skulle medföra att ställningstagandet mycket snabbt 
riskerar att bli inaktuellt. Hur målet ska nås återfinns på 
sidan 115.
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Kommunens Bevarandeplan kommer att uppdateras och 
utifrån ställningstaganden i denna kan det bli aktuellt 
med tilläggsbestämmelser för bevarande för exempelvis 
Lillevångsområdet och grupphusområdet vid Lervägen.

Ett ställningstagande att kommunen ska verka för att ta 
fram en parkeringspolicy för både bil och cykel finns i 
slutet av kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”.

Trafikverket har i sin utredning för Supercykelvägen 
(som nu benämns snabbcykelstråk) föreslagit att sträck-
ningen ska gå från Burlöv Center via Hantverkaregatan 
ut till Lundavägen. Kommunen har i sitt yttrande till 
Trafikverket accepterat denna sträckning men påpekat 
att det idag saknas cykelväg den sista delen av Hantver-
karegatan ut till Lundavägen. Annars bedöms denna 
koppling som lämplig. En avsiktsförklaring har tagits 
fram mellan Trafikverket Region Syd, Region Skåne, 
Malmö Stad, Burlövs kommun, Staffanstorp kommun 
och Lunds kommun för förbättrade cykelförbindelser på 
stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. Avsiktsför-
klaringens syfte är att skapa en principöverenskommelse 
om en stegvis förbättring av möjligheterna att cykel-
pendla mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund, 
samt en förbättrad tillgänglighet till cykelstråket utifrån 
orterna och stora arbets- eller utbildningsplatser. Syftet 
är vidare att komma överens om en målsättning och  
funktionskrav för cykelförbindelserna mellan dessa orter.

Det finns idag en gång- och cykelväg mellan Hantver-
karegatan till Lillevångshallen och ut till Industrigatan. 
Det är också möjligt att cykla den sträckning som Miljö- 
och byggnämnden föreslår i sitt yttrande. Cykling på 
dessa gator sker i blandtrafik, dock är det inte så mycket 
biltrafik. Dessa kopplingar skulle absolut kunna stärkas, 
med exempelvis tydligare skyltning för gång- och cykel-
trafikanter, mellan Burlöv C, Medborgarhuset och Arlövs 
centrum. Det bedöms positivt att cykling ska kunna ske 
både utifrån Trafikverkets och Miljö- och byggnämndens 
förslag. Det ska finnas många möjligheter för gång- och 
cykeltrafikanterna att ta sig fram och välja väg utifrån 
var man ska och hur fort man cyklar. Miljö- och bygg-
nämndens förslagna sträckning finns med som cykelstråk 
i Framtidsplanens cykelkarta och ställningstagandekar-
tan för kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”, den 
benämns dock inte som supercykelväg/snabbcykelstråk.

I Framtidsplanen bedöms hus med entréer mot Kro-
netorpsvägen få skyddade gårdar bakom husen. Det 
bedöms också att bullersituationen kan bli bättre genom 
att en skyddande vägg av hus byggs längs med Lundavä-
gen och Kronetorpsvägen, detta förtydligas i Framtids-
planen. Att bebygga här ses i Framtidsplanen som bättre 

än att bebygga odlingsmark långt ifrån kollektivtrafik. 
Med tätare bebyggelse och stadsgator minskar hastighe-
ten och därmed olycksriskerna. Det behövs också breda 
trottoarer och cykelväg utmed vägen. En viss ökning av 
luftföroreningar kan dock förekomma. 

Genomfartstrafik ska framför allt gå på det övergripande 
vägnätet med motorvägar. Kronetorpsvägen får utredas 
vidare i detaljplan ihop med Burlöv C och området vid 
nuvarande Burlövsbadet. Ett första steg är att den tas 
med i tävlingen för hela Kronetorpsområdet. Målet är att 
det ska bli en så stadsmässig gata som möjligt. 

Angående Lundavägen är bedömningen i Framtidspla-
nen att tryggheten är viktig och att bullret kan klaras 
genom att exempelvis bullerdämpande fönster används. 
Lundavägen ska få mindre betydelse för genomfarts-
trafik, utan främst bli en lokal uppsamlingsgata där 
hastigheterna sänks. Utformningen av stadsrummen och 
gaturummen ska samspela med hastighetsanpassningen. 
Skånetrafiken föredrar stadsmässiga fyrvägskorsningar 
med förtur för bussarna framför cirkulationsplatser. 

Bussruterna är inte tänkta att åka på Lillevångsgatan. 
Intentionerna är att göra om trafikapparaten här och 
koppla Vånggatan till cirkulationsplatsen och låta bil- 
busstrafik köra på denna väg. Lillevångsgatan kommer 
fortsättningsvis främst vara för de boende i området. 
Detta förtydligas i planen. 

Ambitionen i Trafikplanen och Framtidsplanen är att 
biltrafiken ska minska till förmån för cykling och kollek-
tivtrafik. Många förslag till lösningar nämns i Framtids-
planen och alla lär behövas. Med bland annat Samhälls-
byggnadsförvaltningens hjälp bedöms Burlövs kommun 
kunna klara denna utmaning. Bebyggelseutvecklingen 
i Framtidsplanen utgår från kollektivtrafiken. I stads-
bebyggelsen innanför motorvägarna är det mesta inom 
gång- och cykelavstånd för en stor del av befolkningen. 
Målet i Framtidsplanen är att utformningen av stadsmil-
jöerna ska bli så attraktiva så att man ska vilja gå eller 
cykla. Det ska vara lätt att bo i Burlöv utan bil.

Genom utbyggnaden i Kronetorp visar Framtidsplanen 
att det är mer hållbart att bygga stationsnära och tätt i 
Burlöv än på många andra platser som inte har befint-
liga kollektivtrafikstråk och service. Burlövs kommun tar 
därmed ett stort regionalt ansvar i att erbjuda bostäder 
och arbetsplatser kollektivtrafiknära.

Burlövs kommun klarar EU:s normer för luft med god 
marginal och nya skolor placeras enligt Framtidspla-
nen intill parkrum och fotbollsplaner. Skolor eller dess 
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utemiljöer ska inte placeras där normer eller riktvärden 
för luftkvalitet respektive buller riskerar att överskridas. 
Det krävs en mycket stor förändring av normerna för 
att riskerna med överskridande på skolmiljöerna ska 
vara överhängande då dessa sällan placeras i ett slutet 
gaturum. Sannolikt är halterna lägre än lokala miljömå-
len för luft, vilka är betydligt lägre än MKN, vid de flesta 
skolorna i dag.

Utbildnings- och kulturförvaltningen ser gärna att 
boende och andra verksamheter ligger nära skolområ-
den för att det ska finnas social kontroll även då sko-
lorna är stängda. Framför allt är det trafiken som kan 
vara problematisk och störande för övriga boende. Den 
slutliga och mer detaljerade lokaliseringen av nya skolor 
och förskolor prövas i detaljplaneprocessen. Tillägg görs 
i avsnittet ”Skolans markanvändning” att hänsyn ska 
tas till närboende vid lokalisering av nya förskolor och 
skolor för att undvika störningar.  

Angående kontaktytor mellan verksamheter och bostä-
der så kan det skapas trygghet i kvarteren när det vistas 
människor där under dygnets alla timmar. Miljö- och 
byggnämnden kommer även fortsättningsvis att ha 
tjänstemän i detaljplaneprojekten och få detaljplanerna 
på samråd och granskning. Nämnden kan påverka de 
slutliga lösningarna. Där verksamheter finns, som idag 
kan uppfattas störande (enligt ”Bättre plats för arbete”), 
har visats i kartmaterial för vidare utredning i kom-
mande planskeden.

Krav på skyddsåtgärder för nya bostäder i järnvägs-
nära lägen och längs stråk för farligt gods behandlas i 
detaljplaneprocessen. På sidan 155 finns en tabell som 
sammanfattar riskerna för de olika områdena i Fram-
tidsplanen. 

Det finns ett ställningstagande i kapitlet ”Trafik och 
annan infrastruktur” att kommunen ska verka för att 
tillsammans med VA SYD utarbeta en dagvattenpolicy.

Trafikverket arbetar med Alnarpsån i och med att det 
kommer att bli stora förändringar med utbyggnaden av 
Södra stambanan. Dammar kommer att anläggas på 
olika platser i anslutning till ån. Det kommer också att 
bli aktuellt med dammar i Kronetorpsområdet. Den nya 
stadsparken är placerad intill Mossvägen där det finns 
en lågpunkt. I parken kan damm och översvämningsytor 
förläggas. Kartmaterial läggs till i Framtidsplanen som 
översiktligt visar dammar och översvämningsytor i kom-
munen. 

Framtidsplanen har tagit ställning för att strandskyddet 
ska utökas vid dammområdet vid Sege å. Vilket också 
följts upp av beslut.

Det har gjorts en översiktlig bedömning för vilka om-
råden där det finns risk för föroreningar och som kan 
komma att behöva saneras. Detta redovisas i en tabell 
i slutet av kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet och sårbar-
het” på sidan 155. Områdena är i regel tillsynsobjekt för 
Miljö- och byggnämnden vilka alltid remitteras detalj-
planeärenden. Planeringsavdelningen bedömer att nu-
varande underlag för en markföroreningskarta är något 
oprecis i vad som presenteras  och har därför valt att inte 
ha med en sådan karta.

Områdesbeskrivningarna är inte huvudsaken varför de 
ligger i slutet av kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplat-
ser”. Områdesbeskrivningarna är förhållandevis detal-
jerade för en översiktsplan. Aspekterna för områdena 
måste undersökas närmare i detaljplaneprocessen.

För att lyfta fram ställningstagandena och konsekven-
serna i Framtidsplanen kommer dessa att markeras lite 
extra tydligt i utställningshandlingen. Den Burlövsröda 
färgen behålls dock genom hela dokumentet. Miljö-
konsekvensbeskrivningen kommer också att lyftas upp 
till ett eget kapitel. Kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet och 
sårbarhet” kommer då att precis som övriga kapitel att 
avslutas med ställningstaganden och konsekvenser. Vid 
områdesbeskrivningarna läggs orienteringskartor till för 
Arlöv, Åkarp och den södra delen av kommunen. Fram-
tidsplanen innehåller förhållandevis många bilder och 
kartor i jämförelse med andra översiktsplaner. Eftersom 
det är så många aspekter som ska behandlas i översikts-
planen och att den vänder sig till många olika målgrup-
per gör att det blir ganska mycket text. För att få fram 
de huvudsakliga dragen och ställningstagandena kan 
man alltid läsa ”Sammanfattning” och kolla kartorna 
och tabellerna med ställningstaganden och konsekvenser 
i slutet av kapitlen. Angående fotnoterna är det många 
som har berömt de tydliga och kompletta referenserna. 
Det är på många ställen i Framtidsplanen informatio-
nen inte finns i brödtexten utan bara anges i fotnoten. 
Det går bra att välja att inte läsa referenserna. Att alltid 
ange informationen i brödtexten eller i paranteser hade 
antagligen gjort dokumentet mer svårläst. Att endast 
ange referenserna i slutet hade gjort dokumentet mindre 
transparent och gjort det svårare att kolla upp källor och 
underlagsmaterial.

De som så önskar, och behöver, får gärna läsa det sista 
kapitlet om vad en översiktsplan är först, det finns med i 
innehållsförteckningen.
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Sammanfattningen är som sagt en kort sammanfattning 
av huvuddragen i planen varför det blir en del upprep-
ningar mellan inledningen och sammanfattningen.

Det är mycket information som ska in på kartorna. Den 
sammanfattande ställningstagandekartan arbetas delvis 
om till utställninghandlingen då maxscenariot tas bort 
till förmån för det valda 2030-bebyggelsescenariot. För 
att det ska vara lättare att förstå kartorna finns även 
alla ställningstaganden separerade på egna kartor och i 
egna tabeller för varje ämne i slutet av varje kapitel.                

Socialnämnden
Socialnämndens uppfattning är att alla som bor i kom-
munen ska ha möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. 
Verksamheterna ska ge service av hög kvalitet. I framti-
dens utbud av kultur, sport och fritid är det viktigt att 
skapa naturliga mötesplatser med möjligheter till olika 
aktiviteter och träffpunkter för integrerande, genera-
tionsöverskridande och fysiska aktiviteter framhål-
ler Socialnämnden. Möten mellan den äldre och den 
yngre generationen skapar förståelse för varandras 
olika intressen.

Socialtjänsten behöver komma in som en resurs då det 
gäller social service nära människor. Det förebyggande 
arbetet måste prioriteras och i högre grad inriktas mer 
på råd och stöd och mindre på myndighetsutövning 
enligt Socialnämnden. För att kunna möta kom-
muninvånarnas behov utifrån en helhetssyn krävs en 
god samverkan mellan olika förvaltningar och andra 
myndigheter.

Den sociala hållbarheten hänger på många sätt sam-
man med den fysiska miljön. En viktig förutsättning 
för att en individ ska må bra och ha en god hälsa är en 
bra bostad och boendemiljöer anser Socialnämnden. 
Tillgänglighet såväl utomhus som inomhus är en viktig 
faktor i framtida boendemiljöer. För att uppnå en bra 
folkhälsa behövs även tillgång till grönområden och 
trygga promenad- och cykelstråk. Närhet till natu-
ren/grönområden, att få vacker utsikt, en omgivning 
som är vacker och ett gott utbud av naturliga mötes-
platser såsom torg och parker är viktiga faktorer vid 
planeringen av framtida boendemiljöer anser Soci-
alnämnden. De menar att genom att skapa överlap-
pande rörelsemönster mellan bostad, arbete, skola och 
fritidsaktiviteter ges möjligheter till möten i vardagen 
för grupper med olika bakgrund och ålder.

Kommentar: I arbetet med Framtidsplanen har mötes-
platser varit en viktig del och detta är något som kom-
munen bör arbeta vidare med över förvaltningsgrän-

serna. I framtagandet av planen har också samverkan 
mellan olika förvaltningar skett vilket skapar en bättre 
helhetssyn.

Att skapa bra boenden, vackra och gröna miljöer är en 
av utgångspunkterna i Framtidsplanen. Intentionerna i 
Framtidsplanen är att det ska skapas överlappande rörel-
semönster och att den fysiska miljön ska ge möjlighet till 
möten i vardagen mellan olika grupper av människor.  

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har i sitt yttrande lämnat synpunk-
ter på både Framtidsplanen och Trafikplanen. 

Tekniska nämnden tycker att samrådshandlingen är 
ett gediget dokument som ger en tydlig bild av kom-
munens visioner och strategiska förhållningssätt till 
utmaningar för Burlövs kommun.

Tekniska nämnden är positiv till att man värnar om 
och utökar de grönområden och andra offentliga 
miljöerna som finns i kommunen. De tycker vidare 
att planen har, där det är möjligt, på ett bra sätt knu-
tit ihop de olika grönområdena med olika grönstråk. 
Skötsel av grönytor kan vara väldigt resurskrävande 
om de inte planeras och utformas på ett, ur skötselsyn-
punkt, bra sätt påpekar Tekniska nämnden. 

Småbiotoper med biotopskydd och konsekvenser av 
dessa bör tydliggöras i text och kartmaterial anser Tek-
niska nämnden. Övriga bevarandevärda naturmiljöer 
redovisas på ett tydligt sätt i text och kartmaterialet.

Oftast skapar en blandad bebyggelse en mer aktiv och 
”levande” miljö. Men det ökar även risken för konflik-
ter mellan verksamheter och boende då även mindre 
serviceföretag med mera kan medföra bullerstörningar 
från exempelvis transporter, fläktar och trafik anser 
Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden ser en stor utmaning i att undvika 
konflikter i 2030-bebyggelsescenariot med bland annat 
förtätningar och ökad blandad bebyggelse. För en bra 
helhet är det viktigt att man i den fortsatta planlägg-
ningen klarar att balansera mellan alla olika intressen 
anser Tekniska nämnden.

I planen ges en översiktlig redovisning av 36 olika del-
områden. För att bättre kunna visualisera det beskrivna 
området skulle det kunna illustreras med en karta över 
det aktuella området anser Tekniska nämnden. Det 
skulle då tydliggöras eventuella konflikter samt ge en 
tydligare bild av vilka åtgärder som krävs i det aktuella 
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området. Eventuellt kan flera delområden redovisas 
samlat enligt Tekniska nämnden. De anser vidare att 
eventuellt kan även framtida behov av detaljplaner/
ändringar i respektive delområde redovisas, alternativt 
utförs detta i en fristående rapport.

Tekniska nämnden anser att ambitionen att planera 
för en kraftigt minskad biltrafik kan vara bra, men det 
är viktigt att man i planeringen inte begränsar möjlig-
heterna att kunna möta en eventuell framtida trafik-
ökning och då framförallt längst huvudvägnätet men 
även parkeringsmöjligheter.

Utbyggnaden av Lommabanan är på många sätt 
positivt för kommunen anser Tekniska nämnden. 
När den genomförs så skapas möjligheter till ett nytt 
stationsområde i Arlöv. Den planerade utbyggnaden 
av Lommabanan medför förutom persontåg att även 
godstrafiken kan öka vilket kan medföra ökade stör-
ningar i området påpekar Tekniska nämnden. De anser 
att eventuella konsekvenser av detta bör redovisas i 
planen lämpligen under delområde 7.

Avseende hastighetsanpassning så hänvisas i trafikpla-
nen till en tidigare utredning. Precis som man anger 
i trafikplanen så har denna utredning inte behandlats 
i Tekniska nämnden. Eventuella synpunkter/förslag 
avseende hastighetsanpassning kommer att hanteras 
vid hantering/beslut av förslag till hastighetsplan enligt 
Tekniska nämnden.

VA frågorna hanteras av VA SYD. Tekniska nämnden 
anser dock att kommunen i redovisningen av respek-
tive utbyggnadsområden (enligt förslag ovan) även bör 
översiktligt utreda hur VA-försörjningen ska hanteras, 
det vill säga om ledningar, dagvattenmagasin med 
mera är dimensionerade för en ökad belastning. De 
anser vidare att även möjligheterna bör beaktas att, i 
nya bostadsområden, kunna hantera dagvattnet inom 
den egna fastigheten. Alternativt kan, som det föreslås i 
denna plan, detta redovisas i en VA-plan anser Tek-
niska nämnden.

Kommentar: Tekniska nämnden kommer genom sina 
tjänstemän och vid samråd och granskning kunna 
påverka grönområdena i detaljplanerna. I tabellen på 
sidan 48 lyfts det fram att en konsekvens av att utöka 
grönstrukturen och att höja kvaliteten är att det behövs 
mer resurser för utveckling och skötsel.

Det finns för närvarande ingen heltäckande kartering av 
småbiotoper med biotopskydd. Länsstyrelsen skriver i sitt 
yttrande att de anser att planhandlingarna är bra och 

ger tillräcklig vägledning för efterföljande beslut avseende 
biotopskyddade områden. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och planeringsavdel-
ningen hjälps åt för att åstadkomma en ”levande” miljö 
och lösa de konflikter som kan komma att uppstå mellan 
verksamheter och boende genom förvaltningsövergri-
pande detaljplaneprojekt. I en ”levande” miljö ingår det 
”konflikter” av många olika slag, en del är positiva och 
bidrar till exempel till att bilhastigheter minskar. Andra 
aspekter är att människor som aldrig tidigare har mötts 
möts och får förståelse för varandra men givetvis kan det 
uppstå konflikter som måste lösas.

I slutet av kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet och sårbar-
het” finns det en tabell för de olika områdena som visar 
på risker och konflikter som kan föranleda att åtgärder 
måste vidtas. Planeringsavdelningen har en projekt-
planeringslista där pågående och framtida behov av 
detaljplaner listas. Detta är ett levande dokument där 
nya detaljplaner tas med efterhand. För att klara alla 
nya detaljplaner krävs dock resursförstärkning.

Att lägga in karta för varje delområde skulle ta för myck-
et plats. Kartor kommer dock läggas in med inzoomning 
över Arlöv, Åkarp och den södra delen av kommunen för 
att underlätta orienteringen. Detaljplaner måste änd-
ras i stort sett varje område efterhand som efterfrågan 
uppstår.  

Som förhållanden ser ut idag kommer det troligtvis inte 
bli en kraftig minskad biltrafik, det blir antagligen en ök-
ning med så många nya bostäder och arbetsplatser. Det 
finns redan begränsningar i hur mycket vägnätet klarar, 
till exempel Lundavägen. Det Framtidsplanen lyfter 
fram är att biltrafiken relativt den totala trafiken måste 
minska från över 50 % till 33 % om Framtidsplanen ska 
kunna genomföras. 

Framtidsplanen ser det som en möjlighet att man i 
Burlöv ska kunna bo och arbeta utan att behöva ha bil. 
På sidan 114 finns ställningstagande om att ta fram en 
parkeringspolicy som ska gälla för både bil och cykel.

Tabellen i kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet” 
för de olika områdena anger att stora delar av område 7 
påverkas av tågbuller vilket måste utredas och åtgärdas. 
Trafikverket undersöker också bullerproblematiken i sitt 
järnvägsprojekt för Lommabanan. Godstrafiken kom-
mer att öka. Banan har redan nationellt stöd genom 
Godsstråket genom Skåne och det planeras bli cirka 50 
godståg/dygn när tunneln genom Hallandsåsen öppnar.
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Beslut om hastighetsanpassning inväntas från Tekniska 
nämnden för att sedan föras in i Trafikplanen.

Kommunen håller i dagsläget på att ta fram en VA-plan 
tillsammans med VA SYD. Att detta pågår läggs till i 
Framtidsplanen. Hanteringen av dagvatten och VA-
försörjningen behandlas också i kommande detaljplane-
projekt och i kommande dagvattenstrategi. Principer för 
en god dagvattenhantering finns på sidan 109 i Fram-
tidsplanen. 

Intresseorganisationer, för-
eningar och politiska partier
Arlövs Boll- och Idrottsförening
Framtidsplanen är en intressant och spännande vision 
för kommunens utveckling, som kommer att för-
ändra kommunen på många sätt enligt Arlövs Boll- & 
Idrottsförening. Framtidsplanen är i föreningens tycke 
ett genomarbetat bra underlag för synpunkter och möj-
ligheter att fatta bra beslut.

Arlövs Boll- & Idrottsförening stödjer till fullo att 
utbyggnaden av Kronetorpsområdet ger möjlighet 
att samla många olika verksamheter och funktioner 
nära varandra. Att samla en skola, aktivitetsgård, bad, 
multihall, idrottsplats och samlingslokal för förenings-
livet tillsammans med en stadspark i ett aktivitets- och 
utbildningscentrum ger fantastiska möjligeter till 
samordningseffekter och en stor attraktionskraft anser 
föreningen.

Vid nybyggnation är det viktigt att anläggningarna får 
en kvalitet som ger möjlighet för bra verksamhet, typ 
bad med 50 m bassäng, hall med bra mått och publik-
kapacitet, idrottsplats med konstgräs och flexibel sam-
lingslokalför 150-200 personer anser föreningen.

Var inom området detta kommer att placeras har 
mindre betydelse i förhållande till att det kommer 
att samlas nära varandra enligt föreningen. Arlövs 
Boll- & Idrottsförening framhåller att det är viktigt att 
placeringen upplevs som trygg under kvällstid och att 
besökare kan på ett betryggande sätt ta sig till anlägg-
ningarna vid olika tidpunkter och årstider. Placeringen 
som presenteras på kartan sid 133 ser föreningen som 
ett möjligt bra förslag.

Kommentar: Några yttranden vill dela upplägget med 
skola, bad och fotbollsplaner men flera har precis som 
Arlövs Boll- och Idrottsförening framfört att den bästa 
lösningen är att samordna olika funktioner nära varan-

dra i Kronetorpsområdet. Det är olämpligt med fotbolls-
planer och lägre byggnader inom 1 km från Burlöv C. 
Eftersom det är så nära stationen bedöms det lämpligare 
ekonomiskt och miljömässigt med högre och tätare 
bebyggelse. Det bedöms som lämpligt att den samlade 
placeringen för aktivitets- och utbildningscentrumet blir 
på gränsen till 1 km från Burlöv C och mitt mellan Arlöv 
och Åkarp. 

Vid det fortsatta arbetet med placering och utformning 
av olika funktioner i aktivitets- och utbildningscentrum 
kommer trygghet att vara en viktig faktor. Tanken med 
att samla många funktioner nära varandra är att det 
kan bli samordningseffekter och att det ska vara liv 
och rörelse under många av dygnets timmar för att 
skapa trygghet. Detta finns beskrivet på sidan 117-118. 
Utformningen med exempelvis placering av fönster 
och dörrar samt belysning kommer givetvis också vara 
viktiga aspekter för tryggheten och för att skapa ett 
vackert område. Detta finns beskrivet på sidan 117-118. 
Aspekter för att skapa trygga platser finns bland annat 
beskrivet på sidan 130.

Centerpartiet i Burlöv
Centerpartiet i Burlöv anser att exploatering av hög-
värdig åkermark ska göras med varsamhet på denna 
värdefulla resurs och ske restriktivt. Förutom det i pla-
nen redovisade området avsatt som odlingsmark ska 
inte odlingsmark i nordost och sydost förglömmas.

Bostadsbyggande ska prioriteras när åkermark tas i 
anspråk för bebyggelse anser Centerpartiet. Detta ge-
nererar nya invånare/skattebetalare i kommunen, vilket 
i sin tur ger underlag för närservice åt de boende. De 
föreslagna utökade grönstråken i odlingslandskapet ger 
enligt Centerpartiet inskränkningar i jordbrukets drift 
och för det vilda en minskad yta att ha som fristad. Det 
är onödigt i dagens läge med fler barriärer i landska-
pet utöver de som redan finns anser Centerpartiet. De 
tycker att om dessa genomförs har det vilda, rådjur, 
fasaner, rapphöns, harar, kaniner och fåglar mist en av 
få platser att leva på.

Utbyggnad enligt 2030-bebyggelsescenario, främst i 
stationsnära områden föredrages och i sådan takt att 
övriga samhällsfunktioner hänger med. All utbyggnad 
måste ske så att den upplevda tryggheten förbättras 
anser Centerpartiet i Burlöv.

Tillsammans med Kronetorps mölla och Burlövs 
kyrkby utgör Kronetorps gård historiska hörnstenar i 
kommunen och är viktiga kulturskatter till glädje för 
invånare. Centerpartiet anser att Kronetorps gård står 
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för stora kulturmiljövärden. Det är viktigt att delar av 
gårdsmiljön bevaras såsom mangårdbyggnaden samt 
den kringbyggda gården med äldre stallar (se bevaran-
deplanen). Även trädgård och parkanläggning är vär-
defulla med sina stora estetiska och biologiska värden 
och de utgör en grön lunga i området anser partiet.

Centerpartiet är positiva till förslaget på en ny badan-
läggning (förutsätter 50 m bassäng) och en ny idrotts-
hall (förutsätter godkända mått för tävlingsverksamhet, 
handboll etcetera) samt fotbollsplaner i anslutning till 
parkområdet.

Utformningen av hela Kronetorpsområdet ska ske så 
inslagen av gröna miljöer blir rikliga. Bebyggelsen bör 
vara högst tre våningar för att passa in i landskapsbil-
den och bostäder ska vara den dominerande markan-
vändningen anser Centerpartiet.

Bullerskyddande åtgärder kommer att krävas. Vid ut-
formandet av dessa skall stor hänsyn tas till landskaps-
bild och kulturmiljö anser Centerpartiet.

Centerpartiet påpekar att trafikpåverkan måste utredas 
noggrant avseende säkerhet och miljöpåverkan, bland 
annat så att tillräckligt med parkeringsplatser finns i 
bostadsområdena så att inte närliggande gator överbe-
lastas och görs oframkomliga för boende och service i 
de områdena.

Kommentar: De föreslagna natur- och kulturstigarna 
följer befintliga vägar och strukturer i landskapet just för 
att minska inskränkningar i jordbrukets drift. Tanken är 
inte att stråken ska vara barriärer utan att de ska ge en 
ökad tillgänglighet för allmänheten till jordbruksland-
skapet. Utefter stråken kan också småbiotoper anläggas 
som ökar den biologiska mångfalden i det annars ganska 
artfattiga jordbrukslandskapet. Dessa platser kan också 
ge skydd och föda för det vilda. Förslag på alternativa 
sträckningar mottages gärna. Länsstyrelsen har i sitt 
yttrande uttryckt sig mycket positiva till att kommunen 
planerar att nyskapa biotoper i jordbrukslandskapet och 
att anlägga nya stråk för friluftslivet. Detta kan givetvis 
bara genomföras i samarbete och dialog med markägare.

De nuvarande ägarna till Kronetorps gård planerar att 
behålla och utveckla byggnaderna och gården till ett 
lokalt centrum i Kronetorpsområdet. Genom bestäm-
melser i detaljplan kommer gården, trädgård och park 
att skyddas. Att Kronetorpsgård ska skyddas i detaljplan 
och att parken ska göras allmänt tillgänglig finns som 
ställningstagande på sidan 50. Här finns även ställnings-
tagande att Burlövs kyrkby ska skyddas i detaljplan.

Utvecklingen av grönstrukturen i Kronetorpsområdet 
finns bland annat beskriven på sidorna 42-43. Den be-
fintliga parken bevaras, det planeras för en ny stadspark 
och gröna gårdar, tak och väggar kan också bli aktuellt. I 
Kronetorpsområdet blir det snarare 3 våningar i genom-
snitt. Högre bebyggelse närmare stationen bedöms möj-
ligt och nödvändigt för att kunna bekosta alla offentliga 
investeringar och för att gottgöra att odlingsmark tas i 
anspråk. Bostäder kommer att vara den dominerande 
markanvändningen men det kommer även finnas möj-
lighet till arbetsplatser och en del offentliga anläggningar.

Utformningen av bullerskydd är och kommer fortsätt-
ningsvisa att vara en viktig fråga för kommunen. Buller-
vallar tar enormt stor plats och syns på långt håll varför 
det är viktigt att de blir gröna och sköna och även kan 
användas för rekreationsändamål.

Ställningstagande om att ta fram en parkeringspolicy för 
både bil och cykel finns i slutet av kapitlet ”Trafik och 
annan infrastruktur”. 

Elever 6a Svenshögskolan
Några elever från Svenshögskolan har tittat på kapitlet 
om Fritid med mera och valt att kommentera detta.

Spontanidrottsplatser ses som bra då de ger möjlighet 
för många sporter på en plats och är bra för allmänhe-
ten. Förslag på placering är vid Burlöv Center, utanför 
Burlövsbadet och bredvid Vårbogården och att den 
befintliga anläggningen där bör renoveras och utökas.

Eleverna tycker att temalekplatser är bra eftersom det 
är roligt att leka med olika saker och är bra för många 
barn. En idé som presenteras är att olika teman kan 
finnas på olika hyreshusgårdar. Det förs också fram att 
temalekplatser bör finnas på alla lekplatser i Burlöv. En 
placering som presenteras är intill den nya Svenshög-
skolan. 

Förenigslivet ses som bra då det ger möjlighet för olika 
sporter för olika personer. Förslag på plats för anlägg-
ningar för föreningslivet är Kronetorpsvallen, bredvid 
ABI.

Aktivitetscentrum ses också som mycket bra och att 
det ska vara för både unga och äldre och ha mycket ro-
ligt. Det är bra för folk som tycker om olika aktiviteter. 
Det finns önskemål om att en multihall byggs. Exempel 
på placering är vid Lillevångshallen. Förslag på place-
ring av ett aktivitetscentrum är Arlöv, Burlöv Centers 
P-plats, utanför Burlövsbadet, vid Vårbogården eller 
vid Kronetorp. 
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Det förs också fram önskemål om att det ska vara gratis 
inträde eftersom att man inte ska behöva betala för en 
bra hälsa, annars skulle det kunna kosta 20 kronor för 
att det inte ska skinna andra idrottsföreningar.

Musikskolan utanför Vårboskolan är bra enligt elev-
erna.

Andra önskemål som förs fram är att det ska finnas en 
bowlingplats, go-kart, Apple-butik, musikaffär, Max 
Hamburgare och Burger King i Burlöv Centrum och 
att McDonald’s och Pölsemannen ska bort. Det finns 
också önskemål om ett gym för barn under 16 år och 
en boxingförening i Burlöv.

Kommentar: En spontanindrottsplats har precis färdig-
ställts vid Vårboskolan.

Elevernas exempel om placering av temalekplatser i 
Svenshög och på bostadsgårdar införs i Framtidsplanen. 
Förslag på teman kan framföras till Burlövs Bostäder och 
kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Båda kom-
mer att kunna ta del av denna samrådsredogörelse.  

De nuvarande fotbollsplanerna kommer på sikt att flyt-
tas eftersom denna mark ligger inom 1 km från Burlöv 
C där marken bör användas för tätare och högre bebyg-
gelse för främst bostäder men även för personintensiva 
verksamheter. Närheten till tåg och buss gör då att 
många människor kan åka kollektivtrafik till bostad och 
arbete istället för bil. Framtidsplanen lyfter fram möjlig-
heten att kunna bo och leva i Burlöv utan bil. Anlägg-
ningar för sport och föreningslivet planeras i ett aktivi-
tetscentrum i Kronetorpsområdet men då strax utanför 
1 km från Burlöv C, mittemellan Arlöv och Åkarp.

I aktivitets- och utbildningscentrumet planeras det för 
skola, bad, sport och fritidsaktiviteter blandat med 
bostäder och verksamheter runt en ny stadspark. Genom 
att samla många funktioner på samma plats kan många 
samordningsvinster uppstå. Angående priser för inträde 
så behandlas det inte i en översiktslan utan får bli ett 
framtida politiskt beslut.

Musikskolan utanför Vårboskolan håller på att renove-
ras och förbättras.

Framtidsplanen ger möjlighet till att nya affärer, fören-
ingar och verksamheter ska etableras i Burlövs kom-
mun, främst runt Burlöv C, Burlöv Center och längs 
Lundavägen, men kan inte styra exakt vilka affärer eller 
kedjor som flyttar in. Att som kund berätta för affärerna 
och Burlöv Center vad som önskas kan vara ett sätt att 

försöka få nya butiker och verksamheter att flytta hit. 
Burlöv Center kommer att kunna ta del av denna sam-
rådsredogörelse på kommunens hemsida.     

Hyresgästföreningen Region södra Skåne
Hyresgästföreningen ser det som positivt att det i 
Framtidsplanen eftersträvas mångfald, flexibilitet och 
variation gällande upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar 
och hustyper.

Framförallt ser Hyresgästföreningen det som positivt 
att hyreslägenheter anses vara fortsatt intressant och att 
kommunen tar den stora efterfrågan av hyreslägenhet-
er/hus på allvar även i framtiden.

Hyresgästföreningen har med stort intresse tagit del 
av den föreslagna översiktsplanen och ser fram emot 
det fortsatta arbetet med att förverkliga de intentioner 
som finns i förslaget framförallt för att tillgodose den 
bostadsbrist som idag råder i regionen.

Kommentar: Burlövs kommun ser positivt på ett sam-
arbete med Hyresgästföreningen för att minska bostads-
bristen i regionen.  

Karstorps villaförening
Karstorps villaförening har med stort intresse tagit 
del av förslaget till Framtidplan 2030. De uppskattar 
att en framtidsplan har tagits fram och tycker att den 
bör kunna bli ett värdefullt dokument för den fortsatta 
planeringen inom kommunen. Karstorps villafören-
ing uppskattar det mesta som finns i dokumentet. De 
skulle dock vilja framföra synpunkter på några punkter 
i planen som har bäring på de boende inom förening-
ens område.

Karstorps villaförening har tidigare framfört synpunk-
ter på förslagen att bygga samman Åkarp och Arlöv.
De är fullt medvetna om bristen på mark för vidare ut-
byggnader inom kommunen. Föreningen ser det dock 
som angeläget att bevara det öppna landskapet mellan 
tätorterna. Det gäller inte bara mellan Åkarp och Arlöv 
utan även mellan Åkarp och Hjärup. 

Föreningen kan förstå önskemålet om att få ett bra 
befolkningsunderlag nära Åkarps station. De ser det 
dock som angeläget att en förtätning av bebyggelsen 
sker med försiktighet. Det är viktigt att bevara och 
utveckla grönområdena kring järnvägen, särskilt när 
övertäckningen av järnvägen ger möjlighet att knyta 
ihop grönområden norr och söder om järnvägen anser 
föreningen.
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Karstorps villaförening tycker att det i samband med 
ombyggnaden av järnvägen genom Åkarp är angeläget 
att bevara och utveckla den gamla järnvägsstationen. 
Det är önskvärt att försöka hitta en användning av 
stationen som gör den tillgänglig för allmänheten.

Framtidsplanen nämner en önskvärd förtätning också 
inom Svanetorps- och Karstorpsområdena på grund 
av deras närhet till stationen. Föreningen ställer sig lite 
frågande till vad detta skulle kunna innebära. De anser 
dock att det kan bli positivt med fler servicefunktioner 
inom områdena.

Karstorps villaförening ser med intresse fram emot hur 
området kring den övertäckta järnvägen ska utvecklas. 
De har tidigare i en skrivelse lämnat synpunkter på de 
tre arkitektsförslagen. Föreningen hoppas få möjlig-
het att lämna synpunkter när ett mer utvecklat förslag 
finns tillgängligt för planeringen av området.

När det gäller Åkarps nya station är det viktigt att det 
i anslutning till stationen finns enkelt tillgängliga och 
tillräckligt antal cykelställ. Föreningen tycker det vore 
önskvärt att få tillgång till cykelställ under tak.

Karstorps villaförening har i ett separat yttrande för 
”Trafikplan Burlöv” valt att lämna synpunkter på 
trafiken i kommunen. Detta yttrande redovisas och 
besvaras här.

Karstorps villaförening har med stort intresse tagit del 
av förslaget till Trafikplan (2012-09-10). De uppskat-
tar att en trafikplan har tagits fram och tycker att den 
bör kunna bli ett värdefullt dokument för den fortsatta 
trafikplaneringen inom kommunen. Föreningen upp-
skattar det mesta som finns i dokumentet. De skulle 
dock vilja framföra synpunkter på några punkter i 
planen som har bäring på de boende inom föreningens 
område.

Föreningen har inte hittat någon information i Tra-
fikplanen som säger huruvida det kommer att byggas 
gång- och cykelbanor på den nya bron som kommer 
att korsa järnvägen i Gränsvägens förlängning. De an-
ser att det hade varit en mycket god idé att bygga gång- 
och cykelbanor då man möjliggör alternativen att 
använda cykel och promenad för att ta sig över. Detta 
ger besparingar i både miljö och bullernivåer.

l direkt anslutning till ovanstående tycker förenigen att 
det hade varit en mycket god idé att bygga gång- och 
cykelbanor längs med hela Gränsvägen så att man 
”kopplar ihop” den nya bron i Gränsvägens förlängning 

med gång- och cykelbanorna i korsningen Alnarpsvä-
gen/Gränsvägen. Idag finns inga gång- och cykelbanor 
längs med Gränsvägen och det gör att folk promenerar 
och motionerar på vägen och gör det mycket riskabelt 
då det är en 70-väg framför föreningen.

Det är positivt och angeläget som det föreslås i planen 
med en cykelbana längs med Alnarpsvägen mellan 
Lundavägen och Dalslundsvägen anser föreningen. De 
skulle dock gärna se att man bygger en cykelväg längs 
med hela Alnarpsvägen för att då knyta ihop cykel-
lederna och göra cykling till ett självklart alternativ till 
bilkörning i Åkarp.

Förslaget på att bygga en cykelväg mellan Åkarp och 
Hjärup tycker föreningen är ett bra förslag. De tycker 
också att förslaget på att bygga en cykelväg längs med 
Svanetorpsvägen mot Lomma är ett bra förslag då det 
blir säkrare att cykla mellan Åkarp och Lomma.

Karstorps villaförening tycker inte om förslaget på 
en ny motorvägskorsning på E6:an mellan Åkarp 
och Lomma, då de är rädda att trafiken på Gränsvä-
gen kommer att öka kraftigt. De befarar att man kan 
komma att se Gränsvägen, och Alnarpsvägen, som en 
genväg mellan Hjärup/Lund och E6:an. Föreningen 
har tidigare uttryckt sin negativa inställning till denna 
möjliga motorvägskorsning. De ser det därför som 
önskvärt att kommunen agerar mot alla konkreta för-
slag på en ny korsning.

Att koppla ihop Stationsvägen och Gränsvägen tycker 
föreningen är direkt dåligt då det kommer att öka 
biltrafiken precis utanför dagis- och skolområdet längs 
med Stationsvägen. Detta ökar givetvis riskerna för 
tragiska olyckor anser föreningen.

Föreningen vill att man sänker maxhastigheten i 
Karstorps och Svanetorps villaområden till 30 km/h 
överallt. De har läst i Trafikplanen att förslaget är att 
behålla 30 km/h i direkt anslutning till Svanetorps-
skolan men att det endast ska sänkas från 50 km/h till 
40 km/h på övriga delar av området. De förstår att det 
finns ett resonemang kring respekten för 30 km/h vid 
just skolor och dagis, men tror att skillnaden mellan 
30 km/h och 40 km/h är för liten och att man istället 
kommer att fortsätta köra på i 40 km/h förbi skolan. 
Dessutom anser föreningen att ett villaområde med en 
massa barnfamiljer är som en stor skolgård med barn 
överallt och det finns inte ens trottoarer på de flesta ga-
tor. Föreningen har svårt att förstå varför Burlöv ska gå 
in för 40 km/h i bostadsområden medan ett stort antal 
andra kommunen, exempelvis Lund, har gått in för 30 
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km/h. Föreningen frågar i vilket avseende Burlöv är an-
norlunda än andra kommuner? Dessutom har nu i höst 
en forskningsrapport visat att det krävs en sänkning till 
30 km/h om det ska vara möjligt att få en säker trafik-
miljö i bostadsområden anser föreningen. Föreningens 
förslag är 30 km/h i hela villaområdet och utplacering 
av farthinder, till exempel betongkrukor eller fartgupp, 
utanför skolan. Detta skulle öka chanserna för bilis-
ter att stanna i tid vid behov och hastigheten utanför 
skolan skulle tvingas ner. Föreningen har tidigare, 12-
06-13, tillsammans med Svanetorps villaförening i en 
skrivelse till kommunen framfört detta önskemål.

Förslaget på att skapa fler bilkorsningar över järnvägen 
utöver Alnarpsvägen och Gränsvägen vill föreningen 
verkligen inte ha. Broarna på Alnarpsvägen och Gräns-
vägen kommer att skapa en ”ring” runt norra Åkarp 
där föreningen vill ha ut den mesta biltrafiken. Fören-
ingen ser gärna fler gång- och cykelbanor som korsar 
järnvägen, men inte fler bilkorsningar som bara skulle 
öka biltrafiken inne bland bostadsområdena.

Karstorps villaförening ser fram emot den slutliga 
Framtidsplanen och hoppas att deras synpunkter då 
har kunnat beaktas i den.

Kommentar: Bebyggelse i Kronetorpsområdet bedöms 
som lämpligt eftersom marken ligger inom stationsnära 
läge, 1,5 km från Burlöv C. Denna station kommer dess-
utom att inom några år ha både pågatåg och Öresunds-
tåg som stannar. Det finns även goda bussförbindelser. 
Området ligger alltså vid befintliga kollektivtrafikstråk 
och med närhet till olika typer av service. Genom att 
bebygga denna mark kan annan odlingsmark som inte 
har tillgång till kollektivtrafik och service sparas för 
odlings- och rekreationsändamål. Burlövs kommun tog 
beslut om att exploatera Kronetorpsområdet redan i den 
fördjupade översiktsplanen för Arlöv. Det stora motor-
vägsområdet, med skyddsavstånd och bullerskydd mel-
lan Arlöv och Åkarp kommer inom överskådlig framtid 
att dela orterna åt.  

Burlövs kommun ger möjlighet till bebyggelse i 2030-be-
byggelsescenariot fram till den planerade förlängningen 
av Gränsvägen. Jordbruksmarken öster om Gränsvägens 
förlängning planeras inte exploateras i 2030-bebyg-
gelsescenariot. Orterna Åkarp och Hjärup närmar 
sig varandra också genom att Staffanstorps kommun 
planerar att expandera Hjärup på jordbruksmarken 
mot Åkarp. De har i sin översiktsplan avsatt mark för 
verksamhetsområden, ett yttre godsspår och omläggning 
av kraftledning närmare Åkarp. Burlövs kommun har 
framfört tveksamheter till Staffanstorp gällande dessa 

planer. Staffanstorps kommun har även planerat in en 
ny vägförbindelse som ska förbinda Hjärup med motor-
vägarna E6 och E22. Denna förbindelse är i Staffans-
torps översiktsplan placerad på marken mellan Hjärup 
och Åkarp.

Grönstrukturen och parkmarken i Åkarps stationområde 
planeras att utvecklas vidare, bland annat genom att 
fotbollsområdet utvecklas till en sportpark och genom 
att området utefter Alnarpsån tas till vara på ett bättre 
sätt vilket finns beskrivet på sidorna 43-44. Kommunen 
arbetar också för att länka samman Åkarps båda sidor 
om järnvägen genom övertäckning över spåren 400 m. 
En viss förtätning runt stationen anses vara välkommet 
eftersom det finns en efterfrågan på lägenheter i Åkarp 
och att ett centrum vid stationen kan skapa liv, rörelse 
och trygghet. Bland annat har det uttrycks önskemål om 
lägenheter i Åkarp från personer som är lite äldre och 
som bor i villa, vilka skulle vilja ha möjlighet att sälja 
huset och bo kvar i orten även på äldre dar. Lägenheter 
för studenter på Alnarp efterfrågas till exempel också.

Kommunen arbetar för att bevara den gamla järnvägs-
stationen och ser gärna att huset används för någon 
verksamhet som gör den tillgänglig för allmänheten. 
Känner Karstorps villaförening till någon som vill köpa 
och driva stationen som exempelvis restaurang, café eller 
någon annan publik verksamhet när stationsområdet 
börjar bli färdigt och de temporära spåren kan tas bort 
så välkomnas diskussion för detta redan nu!

Ska en förtätning ske i Svanetorps- och Karstorpsom-
rådena behöver detaljplanerna ändras. Genom detta 
kan också större möjlighet ges till fler servicefunktioner. 
Förtätning kan innebära att man ger möjlighet till högre 
bebyggelse, att man bygger mellan befintlig bebyggelse 
eller att om något hus behöver rivas kan det ge plats för 
något högre hus. Tillägg görs i beskrivningen för området 
att eventuell förtätning ska ske med försiktighet.  

Det kommer att krävas detaljplaner för att genomföra 
övertäckning över järnvägen i Åkarp och i samband med 
detta kommer samråd och granskning att ske i enlighet 
med plan- och bygglagen.

Det finns ställningstaganden i slutet av kapitlet ”Trafik 
och annan infrastruktur” om att öka tillgängligheten 
med gång- och cykelvägar till viktiga platser såsom 
tågstationer och busshållplatser och det ska finnas 
goda parkeringsmöjligheter för cykel nära målpunkter. 
Detta gäller självklart Åkarps station. Utformningen 
för stationen är inte beslutad ännu. Tillägg görs under 
rubriken ”Cykelparkering” i gång- och cykelavsnittet i 
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Framtidsplanen att väderskydd kan vara positivt att ha 
vid parkeringarna.

Den gällande detaljplanen för Gränsvägens förlängning 
och bron över spåren har gjorts så att det finns utrymme 
för gång- och cykelväg över bron. Att gång- och cykelväg 
ska kopplas över spårområdet förtydligas i Framtids-
planen. En cykelväg ritas även in för att markera en ny 
gång- och cykelväg utmed hela Gränsvägen. Bullervallen 
utmed Gränsvägen planeras att förstärkas och i detta 
arbete kommer kommunen att titta vidare på om det är 
möjligt att skapa ett rekreationsstråk som kan fungera 
för promenader och motion. 

Att gång- och cykelväg ska planeras in utefter hela Al-
narpsvägen läggs till i kartmaterialet i Trafikplanen och 
Framtidsplanen.

Burlövs kommun arbetar för att Gränsvägen inte ska bli 
en genomfartsväg för fordon som ska från exempelvis 
Hjärup till planerade motorvägsanslutningar. Burlövs 
kommun anser det inte vara lämpligt att förlägga en mo-
torvägsanslutning precis nordväst om Åkarp. Eventuellt 
kan det bli aktuellt med en anslutning där E6:an korsar 
Lommavägen. Tanken är att Lommavägen i Staffans-
torps kommun eventuellt kan användas för trafik som 
ska kopplas till E6:an och alltså inte Gränsvägen. Det 
finns dock inga färdiga lösningar för hur dessa eventuella 
kopplingar ska utformas. Som Trafikplanen anger är det 
för Burlövs kommun viktigt att en förbättrad tillgänglig-
het mellan motorvägen och Åkarp inte blir på bekostnad 
av ökad genomfartstrafik i Åkarp. Utgångspunkten 
måste därför vara att motorvägsnätet tar hand om till-
gänglighetsbehoven för Lomma och Hjärup utan Åkarps 
inblandning, detta läggs till i Framtidsplanen.  

Att koppla ihop Stationsvägen och Gränsvägens förläng-
ning skulle ge en bättre tillgänglighet till stationen och 
det skulle inte bli lika långa omvägar till stationen från 
andra delar av Åkarp. Detta kommer att göras för att 
framför allt få en bättre tillgänglighet inom orten, det ska 
dock inte vara inbjudande för endast genomfartstrafik. 
Självklart kommer säkerhetsaspekterna vara viktiga för 
utformningen av vägen och för hastighetsanpassningen.

Det pågår för närvarande ett arbete med att se över 
hastigheterna i kommunen. Detta behandlas i Tekniska 
nämnden. 

Den mesta av trafiken är tänkt att gå på ”ringen” runt 
norra Åkarp med broar över järnvägen på Alnarpsvägen  
och Gränsvägen. Det kommer åtminstone att bli en till 
bilväg över järnvägen på ”locket”. Denna väg planeras 

att anslutas till Lervägen. Denna väg skulle främst vara 
för de som har målpunkter i Åkarp och ur miljösyn-
punkt är det bättre att köra kortare sträckor än långa 
omvägar. Lervägen har idag inte karaktär av bostads-
gata. Biltrafiken kan också vara positiv för att befolka 
Åkarps centrum och station och få levande platser. De 
goda möjligheterna för gång- och cykel i orten kommer 
också förhoppningsvis bidra till att fler går och cyklar 
till stationen än åker bil. Sockervägen planeras också att 
kopplas samman med Alnarpsvägen vilket kan bidra att 
genomfartstrafiken genom Åkarp kan minska och det 
blir en ”ringväg” även på denna sidan orten. 

Kommunala Pensionärsrådet KPR 
KPR ställer sig bakom Socialnämndens yttrande, se 
vidare under Kommunala nämnder - Socialnämnden.

LRF:s kommungrupp i Burlöv
LRF:s kommungrupp i Burlöv anser att exploatering 
av högvärdig åkermark ska göras med varsamhet om 
denna värdefulla resurs och ske restriktivt. Förutom 
det i planen redovisade området avsatt som odlings-
mark ska inte odlingsmark i nordost, söder och sydost 
förglömmas.

Bostadsbyggande eller annan ”grön verksamhet” ska 
prioriteras när åkermark tas i anspråk för bebyggelse 
anser LRF. Detta genererar nya invånare/skattebe-
talare/arbetsplatser i kommunen, vilket i sin tur ger 
underlag för närservice åt de boende. Vid hårdgörande 
av ytor bör så kallad hålsten användas så att dagvattnet 
infiltreras och därmed fördröjs vattnet naturligt anser 
LRF. Vattendragen översvämmas inte och utsläppen 
minimeras.

De föreslagna utökade grönstråken i odlingslandskapet 
ger inskränkningar i jordbrukets drift och för det vilda 
en minskad yta att ha som fristad enligt LRF. Det är 
onödigt i dagens läge med fler barriärer i landskapet 
utöver de som redan finns anser LRF. Genomförs dessa 
har enligt LRF det vilda, rådjur, fasaner, rapphöns, ha-
rar, kaniner och fåglar mist en av få platser att leva på.

Utbyggnad enligt 2030-bebyggelsescenario, främst i 
stationsnära områden och förtätning föredrages enligt 
LRF och i sådan takt att övriga samhällsfunktioner 
hänger med. All utbyggnad måste ske så att den upp-
levda tryggheten förbättras anser LRF.

Tillsammans med Kronetorp mölla och Burlövs kyrkby 
utgör Kronetorps gård historiska hörnstenar i kommu-
nen och är viktiga kulturskatter till glädje för invånare. 
LRF:s kommungrupp anser att Kronetorps gård står 
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för stora kulturmiljövärden. Det är viktigt att delar av 
gårdsmiljön bevaras, såsom mangårdbyggnaden samt 
den kringbyggda gården med äldre stallar (se bevaran-
deplanen) anser LRF. De tycker även att trädgård och 
parkanläggning är värdefulla med sina stora estetiska 
och biologiska värden och de utgör en grön lunga i 
området.

Utformningen av hela Kronetorpsområdet ska ske så 
inslagen av gröna miljöer blir rikliga anser LRF. De 
tycker vidare att bebyggelsen bör vara högst tre vå-
ningar för att passa in i landskapsbilden och bostäder 
ska vara den dominerande markanvändningen för att 
motivera användning av åkermark.

Bullerskyddande åtgärder kommer att krävas. Vid ut-
formandet av dessa ska stor hänsyn tas till odlingsmöj-
ligheter, landskapsbild och kulturmiljö anser LRF.

Trafikpåverkan måste enligt LRF givetvis utredas nog-
grant avseende säkerhet och miljöpåverkan, bland an-
nat så att jordbrukets transporter kan komma fram och 
att tillräckligt med parkeringsplatser finns i bostads-
områdena så att inte närliggande gator överbelastas 
och görs oframkomliga.

Kommentar: Den jordbruksmark som i Framtidsplanen 
har föreslagits för exploatering ligger inom kollektivtra-
fiknära lägen. Jordbruksmarken mellan E22 och Sege 
å bevaras för odlingsändamål och rekreation. Längst i 
söder planeras det för en utbyggnad av industri-, logis-
tik-, och kontorsverksamhet. I sydost i Sunnanå planeras 
jordbruksmarken att bevaras. Jordbruksmarken som 
planeras att bevaras är markerat med gult i ställningsta-
gandekartan i sammanfattningen.

Bostadsbyggande, skola, fritid, park och personintensiva 
verksamheter - blandstad, har prioriterats när åkermar-
ken tas i anspråk i Kronetorpsområdet och i de station-
nära lägena i Åkarp.

Vid hårdgörande av ytor kommer olika slags material 
att användas beroende på plats och användning. Olika 
typer av genomsläppliga markbeläggning kommer att 
vara aktuellt. Principer för god dagvattenhantering finns 
beskrivet på sidan 109 i Framtidsplanen.  

De föreslagna natur- och kulturstigarna följer befintliga 
vägar och strukturer i landskapet just för att minska 
inskränkningar i jordbrukets drift. Tanken är inte att 
stråken ska vara barriärer utan att de ska ge en ökad 
tillgänglighet för allmänheten till jordbrukslandskapet. 
Utefter stråken kan också småbiotoper anläggas som 

ökar den biologiska mångfalden i det annars ganska 
artfattiga jordbrukslandskapet. Dessa platser kan också 
ge skydd och föda för de vilda djuren. Förslag på alterna-
tiva sträckningar mottages gärna. Länsstyrelsen har i sitt 
yttrande uttryckt sig mycket positiva till att kommunen 
planerar att nyskapa biotoper i jordbrukslandskapet och 
att anlägga nya stråk för friluftslivet.

Utbyggnad i en rimlig takt enligt 2030-bebyggelsescena-
riot med fokus på de stationsnära områdena, förtätning 
och trygghet är förenligt med intentionerna i Framtids-
planen. Ett av målorden i Framtidsplanen är trygg och 
olika aspekter av trygghet behandas i planens kapitel.  

De nuvarande ägarna till Kronetorps gård planerar 
att behålla och utveckla byggnaderna och gården till 
ett lokalt centrum i Kronetorpsområdet. I uppförandet 
av detaljplan kommer gården, trädgård och park att 
skyddas. Det planeras även för en detaljplan för Burlövs 
kyrkby för att skydda den värdefulla kulturmiljön där. Se 
ställningstaganden i Framtidsplanen på sidan 50.

Grönska kommer att vara en viktig del i utformningen 
av Kronetorpsområdet. Den befintliga parken kommer 
att bevaras och det planeras för en ny stadspark. Även 
tak, väggar, gaturum, trädgårdar och gårdar planeras 
göras gröna och sköna. Detta finns beskriver i kapitlet 
”Grönt och värdefullt” i Framtidsplanen. I Kronetorps-
området föreslås ungefär 3 våningar i genomsnitt, högre 
närmare stationen bedöms möjligt och nödvändigt för 
att kunna bekosta alla offentliga investeringar och för att 
utnyttja odlingsmarken optimalt. Framtidsplanen före-
språkar en variation i hushöjder i kvarteren beroende på 
exempelvis sol, vind och buller. Bebyggelsen finns vidare 
beskriven i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 
Framtidsplanen menar att användningen av åkermar-
ken kan motivera även lite högre hus närmast Burlöv 
C men gå ned till 2 våningar närmare motorvägen och 
Åkarp. 

Utformningen av bullerskydd är och kommer fortsätt-
ningsvisa att vara en viktig del för kommunen. Buller-
vallar tar enormt stor plats och syns på långt håll varför 
det är viktigt att de blir gröna och sköna och även kan 
användas för rekreationsändamål. Bullervallar finns 
beskrivet i kapitlet ”Grönt och värdefullt” på sidorna 
40-41. Där står det bland annat att eftersom dessa skydd 
till stor del påverkar stadsmiljön och landskapsbilden är 
utformningen av dem av yttersta vikt. Förutom att val-
larna ska fungera som bullerskydd bör stor hänsyn tas 
till form, estetiska värden, vegetation, biologisk mång-
fald och rekreation.
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Lundavägen och Kronetorpsvägen samt de befintliga 
tunnlarna kommer att vara kvar. LRF hörs i detaljpla-
neskedena där det finns möjlighet att yttra sig över till-
gängligheten för jordbrukets transporter. LRF finns med 
på listan för detaljplaneutskick. Ställningstagande om att 
ta fram en parkeringspolicy för både bil och cykel finns i 
slutet av kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”.

Miljöpartiet de gröna i Burlöv
Miljöpartiet de gröna i Burlöv har lämnat yttrande 
rörande både Framtidsplanen och Trafikplanen. 

Miljöpartiet de Gröna i Burlöv ställer sig bakom Fram-
tidsplanen men har ett antal funderingar/synpunkter 
och texter kring Framtidsplanen.

Burlöv behöver bli en tät och grön kommun där alla 
medborgare har gångavstånd till såväl grundläggande 
service som gröna stråk och där individer och grupper 
involveras i stadsbyggandet anser Miljöpartiet. Bebyg-
gelse bör i de fall det ska vara en stadsdel förtätas med 
en historisk förankring enligt Miljöpartiet.

I Kronetorpsområdet kan det enligt Miljöpartiet till-
låtas en bebyggelse på höjden och att man kan skapa 
en mer stadslik karaktär men att det är viktigt att det 
gröna är integrerat.

Den ökade befolkningen och de ökade skatteintäk-
terna kommer enligt Miljöpartiet göra det möjligt att 
försköna kommunens eftersatta områden, underhålla 
och förbättra kommunens fastigheter, en satsning på 
fler grönområden, en grön sammankoppling med 
Alnarpsparken och en ny mycket vacker stadspark. I 
framtiden ser Miljöpartiet att underhållet av parker 
och grönområden kan skötas på entreprenad av små 
företag som finns i kommunen. Allt detta bidrar till 
att folkhälsan förbättrats, barn- och äldreomsorgen får 
bättre resurser och färre kommuninvånare är arbets-
lösa anser Miljöpartiet. Kommunens attraktionskraft 
kommer enligt paritet att öka väsentligt och allt fler 
kommer då vilja flytta till Burlöv. 

Miljöpartiet önskar bättre bullervallar med tätare grön-
planteringar för att minska kommunens bullernivåer 
väsentligt. De vill inte ha fler plank eftersom de anser 
att det förfular miljön.

Miljöpartiet tycker att Kalineån ska utnyttjas för att 
göra en kanal med omliggande park-grönområde/
rekreation. De anser vidare att en ordentlig grönsköt-
selplan ska tas fram snarast för att vara till hjälp och 
utveckla skötslen av de grönområden som finns och 

kommer att finnas. Partiet tycker även att det är viktigt 
att en ordentlig grönplan tas fram samt att fler träd ska  
planteras i Arlöv och Åkarp. 

Nybyggnation ska planeras för att stå emot effekterna 
av den globala uppvärmningen anser Miljöpartiet. De 
tycker att det inte behövs fler köplador. Partiet anser 
att kommunen behöver öka invånarantalet och framfö-
rallt bygga fler bostäder, både villor, bostadsrätter och 
hyreslägenheter.

Det saknas flerfamiljshus i Åkarp och det behövs fler 
villaområden i Arlöv anser Miljöpartiet. Sett till Bur-
lövs kommun är det enligt partiet inte studentlägenhe-
ter som saknas. De hänvisar till att flera undersökning-
ar av Boverket med flera visar att studenter helst vill bo 
i närheten av de universitet de studerar på för att ta del 
av kårliv och annat. Däremot behöver bostadsbestån-
det av andelen små lägenheter med låg hyra ökas enligt 
Miljöpartiet. De anser att det behövs både stadsfinan-
sierade bidrag och samverkan med bostadsmarknadens 
parter för att komma till rätta med problemet.

Vad gäller övriga bostäder är det enligt Miljöpartiet 
uppenbart att Staffanstorp, Lund, Lomma och Malmö 
från var sitt håll närmar sig Burlöv. När pendlarstatio-
nen står klar kommer det att bli mer attraktiv att bo i 
Burlöv anser partiet. De ställer frågan hur möter vi det 
bostadsbehovet och hur ska vi finansiera ökade kost-
nader för skola, vård och omsorg om vi inte har något 
skatteunderlag? Det räcker inte med en koncentration 
av bostäder och fler butiker runt den nya stadsdelen 
Kronetorp enligt partiet. De anser att det både i Arlöv 
och i Åkarp behöver byggas fler bostäder.

Burlövs kommun bör sträva efter att ”bygga in” inte-
gration redan på arkitektens ritbord anser Miljöpartiet. 
Det innebär enligt partiet att genom att från början 
planera för en blandad bebyggelse av hyreslägenheter, 
villor, och bostadsrätter med mötesplatser och grön-
områden finns större möjligheter att skapa ett rättvist 
och demokratiskt samhälle.

Vid ombyggnad och underhåll av existerande bostads-
bestånd ska hantverkartraditioner uppmuntras anser 
Miljöpartiet. De tycker också att privata fastighetsägare  
ska uppmuntras till en god byggnadsvård. Kommunens 
till visa delar historiska prägel med en småskalig och 
intim miljö måste bevaras anser partiet. De anser att 
den äldre bebyggelsen har stora kulturhistoriska, so-
ciala, estetiska och ekonomiska värden som ska tillva-
ratas. Under de senaste decennierna har mycket av den 
äldre bebyggelsen rivits påpekar Miljöpartiet. De anser 
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att den äldre bebyggelsen utgör ett primärt källmaterial 
vid studier av samhällsutvecklingen, att den är en del 
av människors rötter, påminner om vår historia och ger 
perspektiv på dagens samhälle.

Gröna tak ska så fort som möjligt uppmuntras att an-
vändas vid renovering och nybyggnation anser partiet. 
De anser vidare att plank bör undvikas och att kolonier 
och odlingslotter kan få finnas lite här och där, vilket 
de ser som mycket positivt.

Miljöpartiet vill ha torghandel på Dalbyvägen, Krone-
torp, Wennertsväg och Burlövs center men att det i så 
fall ska vara nära till kolonilotterna. Nya stadsdelar och 
förtätade delar av kommunen ska ha många lågenergi-
hus och hög andel smålägenheter anser partiet.

Miljöpartiet presenterar i sitt yttrande visioner för 
samhällsplaneringen i en hållbar framtid. De vill att ex-
perterna skapar ramar och förutsättningar och bjuder 
in Burlövs alla invånare till samtal och workshops om 
kommunens framtid. I visionen fungerar kollektiv-
trafiken bättre än den skulle ha gjort i en glesare stad. 
Det kommunala fastighetsbolaget Burlövs Bostäder 
har tillsammans med andra fastighetsägare och företag 
fått och tagit ett särskilt ansvar för framtidens Burlöv. 
Burlövs Bostäder garanterar ett bra utbud av hyres-
lägenheter till rimligt pris, i alla delar av kommunen. 
Förtätning sker i Åkarp.

Visionen fortsätter med att en helt ny stadsdel byggts, 
Kronetorpsområdet, med blandad bebyggelse av 
stadskaraktär. I Arlöv har en stadsdel med blandad 
bebyggelse vuxit fram vid Wennerts väg, ”Hylle Äng”. 
Här har arkitekturen tagit hänsyn till den ursprungliga 
bebyggelsen som finns i området och risken för höjda 
vattennivåer. Den närliggande Kalineån har blivit ett 
vackert grönt stråk med förbindelse till Spillepengens 
rekreationsområde. I Åkarp har stadsdelen förtätats av 
flera mindre hyreshus med sammanlagt 100 lägenheter. 
Många av lägenheter är mindre lägenheter för enfa-
miljshushåll.

Miljöpartiet visioner är att antalet kolonilotter i närhe-
ten av flerfamiljshus har ökat. Viss åkermark, stränder 
och stadsnära natur- och grönområden är skyddade 
mot exploatering. Boende i bostadsområden omkring 
Pilevallen i Arlöv slipper störas av skottbuller från den 
närbelägna skjutbanan. Parkeringen vid Burlövs cen-
trum har förskönats med trädplanteringar och gröna 
stråk med viloplatser i skydd av vind och nederbörd. 
Kommunen har satt stopp för att bygga fler handels-
centra.

En satsning på kollektivtrafik och cyklar i stället för 
biltrafik är en hållbar framtid och ett måste anser 
Miljöpartiet. Kollektivtrafiken ska ta över en stor del av 
den roll biltrafiken spelar anser partiet. De tycker att 
det behövs bredare trottoarer, fler gågator, planteringar 
och uteserveringar. Ett förslag som kan genomföras 
ganska snart enligt Miljöpartiet är att stänga av en bit 
av Dalbyvägen från korsningen Lundavägen upp till 
rondellen Jakob Pers för att göra en gågata med eventu-
ella uteserveringar, torghandel med mera.

Alla bostadsområden bör enligt Miljöpartiet ha snabb 
och tät kollektivtrafik, hela eller större delen av dygnet. 
De anser att kommunen kan ligga bakom bildandet av 
bilpooler, även i områden utanför Burlövs stadskärna 
men att det i så fall ska finnas bilpooler i alla stadsde-
lar. Ett förslag som enligt partiet snart borde kunna 
genomföras är att alla Burlövs Bostäders hyresgäster 
har tillgång till bilpool i närheten av bostaden.

Inga nya, stora trafikleder bör byggas anser Miljöpar-
tiet eftersom detta bara leder till mer biltrafik.

Nya kollektivtrafikförbindelser bör undersökas anser 
Miljöpartiet. Detta så det går snabbt att pendla till och 
från många platser i Burlöv. 

Arbete, bostad och service bör planeras så de ligger 
nära varandra för att minimera behovet av resor enligt 
partiet. De anser vidare att det inte ska byggas fler 
externa köpcentra, eftersom de alstrar mycket biltrafik 
och utarmar bostadsnära handel.

Antalet parkeringsplatser till varje lägenhet bör minska 
till förmån för fler bostäder anser Miljöpartiet. De 
tycker att det mellan husen ska finnas tysta områden 
och avskilda vrår för social samvaro och återhämtning 
i vardagen. Tät och nära kollektivtrafik och bra cykel-
väger minskar behovet av bilar anser partiet. 

Miljöpartiet anser att bussar ska ha företräde i de flesta 
signalreglerade korsningar och att hastigheten ska 
sänkas till 30 km/h i alla bostadsområden.

Miljöpartiet tycker att kommunen ska planera för en 
sammankoppling med Malmös spårvägsnät. De anser 
att bra kollektivtrafik gör att allt fler väljer kollektiva 
transportmedel.

Vindkraftverk ska fortsätta finnas med som ett fram-
tida energialternativ anser Miljöpartiet. De tycker att 
kommunen även ska se positivt på och titta på nya for-
mer av förnyelsebar energi som kan komma framöver. 
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En plan på hur kommunen inom en snar framtid ska 
hålla sig uppdaterade på utvecklingen, och att så snart 
som möjligt skifta från smutsig energi till förnyelsebar 
ska tas fram anser partiet. Även områden som kan vara 
lämpliga för att testa nya energilösningar ska tas fram 
tycker Miljöpartiet. De anser att områden som kan 
användas för vindkraftverk ska ses över. Enligt Miljö-
partiet ska solenergi prioriteras och testas så fort som 
möjligt på kommunens byggnader, så som skolor med 
mera. Om Burlöv satsar på biogas och andra miljötek-
niska produkter kan detta leda till ökade inkomster 
och ett vitaliserat näringsliv anser partiet.

Miljöpartiets visioner för energi i en hållbar framtid är 
att kommunen sprider sitt energi- och miljökunnande 
till andra kommuner, regioner och länder. Deras bild 
av framtiden beskrivs som följande: Småskaliga, lokala 
energiproducenter får betalt för den energi de levere-
rar. Att prioritera fjärrvärme i stället för elvärme som 
ersättning för olja har tillsammans med satsningen på 
biogasbilar framför elbilar, bidragit till den minskade 
elförbrukningen. Burlövs kommun har haft en aktiv 
roll i omställningen både genom effektiviseringar och 
genom att producera förnyelsebar energi.

I Framtiden ser Miljöpartiet att användningen av fjärr-
värme har ökat. Elvärme och värmepumpar har bytts 
ut i många fastigheter. Fördelningen mellan fast och 
rörlig del i taxorna för el och fjärrvärme har förändrats 
så att sparande gynnas.

Miljöpartiets vision är att: Kommunen arbetar för att ta 
mer energiproduktion genom vindkraft och solenergi. 
Kommunen stimulerar att mindre sol- och vindanlägg-
ningar som ägs av privata företag eller privatpersoner 
kan anslutas till el- och fjärrvärmenäten, på förmån-
liga villkor. Genom att utveckla anslutningstekniken 
i samarbete med grannkommunerna har kommunen 
breddat sin roll som energitjänstföretag samtidigt som 
intresset för energifrågorna har ökat bland medbor-
garna. Kommunen har genomfört energibesparande 
åtgärder i sina egna fastigheter och på många av dem 
har solceller monterats. Kommunen ställer höga krav 
på energieffektivitet vid upphandlingar.

För att uppnå visionen tycker Miljöpartiet att kom-
munen ska fortsätta utfasningen av fossila bränslen. De 
vill att Samhällsbyggnadsförvaltningen ska få i uppdrag 
att fortbilda sig inom biogasteknik och fjärrvärmetek-
nik, och att sprida sin kunskap. De vill vidare att för-
valtningen ska uppmuntra till anslutning av småskaliga 
vindkraft- och solenergianläggningar.

Miljöpartiet tycker att kommunens roll för företagande 
ska syfta till att stimulera entreprenörskap men samti-
digt minimera risktagandet med att starta ett företag.

Miljöpartiets vision för fritid, utbildning, arbete och 
social hållbarhet beskrivs som följande: Kommunens 
politik är inriktad på att stödja små- och medelstora 
företags utveckling. Dessa företag är ofta flexibla och 
anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en 
del av samhället omkring dem. Det är här de flesta 
jobb skapas och de verkligt konsumentorienterade 
tjänsterna finns. I Burlövs kommun fångas elever som 
halkar efter i skolarbetet upp redan under grundsko-
letiden. Därför går alla elever ut med godkända betyg 
i kommunen. Insatserna för att få in ungdomar i olika 
former av idrott och satsningar på ökad kunskap om 
friskvård leder till bättre kondition och ork att genom-
föra gymnasiestudier. Kommunen samarbetar med 
idrottsföreningarna. Kommunens företagare erbjuder 
konstant ett antal praktikplatser för ungdomar. Ung-
domsarbetslösheten kommer att sjunka dramatiskt 
tack vare satsningar på yrkesutbildningar och lärlings-
platser. Det ska finnas offentliga samlingslokaler både i 
Åkarp och i Arlöv.

Miljöpartiets vision för arbete och ekonomi är: Ingen 
jobbar mer än de behöver och önskar. Varukonsum-
tionen har fått stå tillbaka till förmån för andra värden 
i livet. Vi umgås med familj och vänner, unnar oss 
kultur- och naturupplevelse. Det finns tid för återhämt-
ning i vardagen och inte bara på semestern. De som 
inte orkade med det tidigare höga tempot har nu möj-
lighet att jobba och göra nytta. Både kommunala verk-
samheter, företag och privatpersoner handlar varor och 
tjänster direkt från producenter i närheten. Nu jobbar 
vi mindre och mår bättre, samtidigt som fler får plats 
på arbetsmarknaden. Sedan Burlöv blev en diplome-
rad Fairtrade City har de kommunala bolagen börjat 
ställa allt tydligare ekologiska, sociala och etiska krav 
på varor och tjänster vid sina upphandlingar. Kommu-
nala upphandlingar är dessutom uppdelade på mindre 
poster så att fler lokala småföretag kan vara med och 
lägga anbud. Det finns, lokala och regionala nätverk 
för företag. I Burlöv finns en saluhall där producen-
ter i närheten säljer lokalt producerade livsmedel och 
andra varor direkt till konsumenterna. Tack vare dessa 
åtgärder har det skapats nya, gröna jobb. Sektorer som 
går bra är ekologisk livsmedelsproduktion, modern 
teknikutveckling inom exempelvis förnyelsebar energi 
och biogasframställning, samt gemensamma, kommu-
nala verksamheter som skola och omsorg.
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För att uppnå visionen tycker Miljöpartiet att Burlövs 
kommun ska ställa tydliga ekologiska, sociala och 
etiska krav vid all upphandling av varor och tjänster, i 
enlighet med sina åtaganden som Fairtrade City och 
dela sina upphandlingar i mindre poster för att gynna 
små och lokala företag. Partiet tycker kommunen ska 
stötta och förverkliga planerna på en saluhall i Burlöv. 
De vill skapa förutsättningar för fler gröna jobb, inom 
exempelvis ekologisk produktion, miljöteknik och fler 
som arbetar med skötsel av kommunens många grön-
områden. 

Kommunen ska främja lokal ekologisk livsmedelspro-
duktion bland annat genom att köpa in
sådana livsmedel till skolor, i äldreomsorg och an-
dra kommunala verksamheter anser Miljöpartiet. De 
tycker att andelen närproducerad och ekologisk mat i 
skola och omsorg ska öka.

Miljöpartiets visioner för kultur och fritid i en hållbar 
framtid är att Burlöv ska vara en attraktiv stad att bo i, 
med nöjda och friska medborgare, inte minst tack vare 
satsningar som gjorts inom kultur- och fritidsområdet. 
Miljöpartiet beskriver sin vision vidare: Kommunen 
vårdar sina rekreationsområden och har fått ytterligare 
utflyktsmål. Medborgarnas fritid berikas i samver-
kan med livskraftiga föreningar och studieförbund. 
En kulturstadspark med torg i det vackra kultur- och 
naturlandskapet mellan Arlöv och Åkarp, vårdas som 
en ovärderlig resurs för rekreation och turism, helt 
förskonat från bebyggelse, nya vägar och spektakulära 
turistanläggningar. Burlöv är välförsett när det gäller 
stora kulturinstitutioner men stöttar också fria grup-
per och föreningar med bidrag och genom att de små 
scenerna på Konsert & Kongress har ställts till deras 
förfogande. Det ger ökad dynamik och mångfald till 
låg kostnad.

Att det ska finnas plats för olika kulturyttringar i Bur-
lövs kommun är en självklarhet anser Miljöpartiet. De 
tycker att närheten till både Lund och Malmö gör att 
kraven på tillgång på levande kulturupplevelser är väl 
tillgodosedda men att problemet är att den inte nås av 
alla. Även en liten kommun behöver arbeta aktivt för 
att invånarnas inneboende resurser till att vara kreativa 
stimuleras anser partiet.

För framtiden ser Miljöpartiet att Burlövs kommun har 
tagit sin del av ansvaret i kampen mot den globala upp-
värmningen genom att avsevärt minska sina utsläpp av 
växthusgaser. Fokus för utsläppsminskningarna ligger 
på de största utsläppskällorna: energiframställning, 
transporter och livsmedel. Kommunen ska använda 

miljöbilar i alla sina verksamheter. Tjänsteresor utanför 
kommunen görs med tåg eller buss i ökad utsträck-
ning. 

Miljöpartiets vision för miljö- och naturvård i en 
hållbar framtid beskrivs enligt följande: Burlöv är 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Ansvaret för miljön 
präglar alla beslut i kommunen och finns med redan 
på planeringsstadiet. Alla medborgare har möjlighet 
att komma ut i en artrik natur utan långa resor. Sam-
manhängande områden runt tätorten har bevarats 
från större bebyggelse, miljöstörande och hälsovådlig 
verksamhet. Naturvården har fått högre status och en 
större del av parkanslagen. För att värna den biologiska 
mångfalden har värdefulla natur- och parkområden i 
kommunen bevarats och utvecklats. Stödåtgärder har 
satts in för ett långsiktigt bevarande av de unika natur-
områden som finns kvar. Vid utbyggnad av staden har 
de gröna stråk och länkar som binder samman biolo-
giskt värdefulla miljöer bevarats och utvecklats, så att 
arter kan sprida sig mellan miljöerna. Detta är mycket 
viktigt för bevarandet av den stadsnära biologiska 
mångfalden. Kommunen värnar om stränderna längs 
strandremsan vid Spillepeng och de åar som flyter 
genom kommunen. Kalineån har blivit rensad och ett 
grönt stråk har skapats på strandkanten vid Wennerts 
väg. Det mesta av det kadmium vi får i oss kommer 
från mat och ligger redan nära de värden som ger 
symtom hos känsliga individer. Därför får rötslam där 
kadmiumhalten är högre än i stallgödsel, inte användas 
som gödningsmedel på åkrar.

För att nå visionen anser Miljöpartiet att kommunen 
under perioden borde öka anslaget till park- och na-
turvård väsentligt. De vill bevara och utveckla värde-
fulla natur- och parkområden i kommunen. Partiet vill 
skydda värdefulla gröna stråk och länkar från exploate-
ring. De anser att kadmiumhaltigt rötslam ska förhin-
dras att används som gödningsmedel på åkermark. 
Miljöpartiet vill värna om miljö- och byggavdelning 
och dess nämnd för att säkerställa ett oberoende och 
starkt organ som verkar för kommuninvånarnas hälsa 
och miljö.

Slutligen har Miljöpartiet skickat med en text skriven 
av en av medlemmarna i Miljöpartiet de gröna i Burlöv 
om framtidens Burlöv som det skulle kunna se ut år 
2031.

Kommentar: Det mesta av det Miljöpartiet skriver om 
går att hitta i Framtidsplanen och föreslås vara kvar i 
Framtidsplanen även till utställningen.
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Intentionerna i Framtidsplanen är att förtäta bebyg-
gelsen och att satsningar ska göras på grönstrukturen. 
Framtidsplanen lyfter fram tegeltraditionen och de 
kulturhistoriskt intressanta miljöerna. Exempelvis har 
Geukahuset i Arlöv fungerat som inspiration i diskus-
sionen om förtätning och exploateringstal. Vid förtätning 
kommer hänsyn att tas till den befintliga bebyggelsen.

I Kronetorpsområdet kommer det att bli bebyggelse i 
flera våningar, högre närmare Burlöv C och med en 
stadslik karaktär. Kronetorpsparken kommer att beva-
ras, det planeras för en ny stadspark men det kommer 
även bli aktuellt med grönska i gaturummen, på gårdar, 
tak och väggar. Grönstrukturen i Kronetorpområdet 
finns beskriven på sidorna 42-43.     

Fler bullerskydd kommer att bli aktuellt i kommunen. 
Bullervallar föreslås i Framtidsplanen göras gröna och 
sköna och fungera som både skydd och för rekreations-
ändamål. Framtidsplanen föreslår att endast särskilda 
skäl ska accepteras för att uppföra höga plank, exem-
pelvis där det är nödvändigt för att uppnå riktvärdena 
för buller. I exempelvis gränsen mellan trädgårdar och 
gaturum föreslås det istället vara lägre staket eller häckar 
för att skapa trygga och gröna miljöer.

Kalineån planeras att utvecklas för att förbättra vatten-
kvalitén och för att skapa rekreationsstråk vilket beskrivs 
på sidan 41.

En grönskötselplan är under framtagande av Samhälls-
byggnadsförvaltningen. Naturvårdsutredningen för kom-
munen ska också slutföras till en naturvårdsplan. Dessa 
dokument tillsammans med Framtidsplanen bedöms 
kunna fungera som grönplan.

Intentionerna i Framtidsplanen är att fler träd ska 
planteras i kommunen vilket finns som ställningstagande 
på sidan 49. Det finns också en återplanteringsplan för 
träd. Under våren 2013 har bland annat träd planterats 
i luckor utmed Lundavägen.

Nya köplador platsar ej i stadsbebyggelsen mellan mo-
torvägarna utifrån beskrivningarna i Framtidsplanen. 

Genomförs Framtidsplanen kommer det att innebära 
många nya bostäder och ett ökat invånarantal i både Ar-
löv och Åkarp. Bidrag till bostadsmarknadens parter är 
en politisk fråga som inte behandlas i en översiktsplan. 
Fram till år 2030 kan befolkningen i Burlövs kommun 
enligt Framtidsplanen öka till cirka 24 000. Vid utbygg-
naden av Södra stambanan kommer stationområdena 
att omvandlas. Framtidsplanen har utgångspunkten att 

stationsområdena i både Arlöv och Åkarp kan förtätas. 
Förslaget är att bygga flerfamiljshus i centrala Åkarp 
i närheten till stationen. Detta skulle bidra till ett mer 
varierat bostadsutbud i orten och göra det lättare för 
både ungdomar och äldre som kanske inte har möjlighet 
att bo i hus att bo i Åkarp. Detta förtydligas i Framtids-
planen. Den största ökningen av bostäder kommer enligt 
Framtidsplanen att vara i de stationsnära lägena runt 
Burlöv C och i Kronetorpsområdet. I Kronetorpsområdet 
mot Åkarp kan det bli aktuellt med enfamiljshus och 
flerfamiljshus. 

Framtidsplanen beskriver att det ska bli en blandning av 
bostäder, i både typ, storlek och upplåtelseform, samt att 
det ska finnas grönområden och många attraktiva mö-
tesplatser för att skapa integration. Under arbetets gång 
har det framkommit att det finns en efterfråga på både 
stora och små bostäder.

Burlövs kommun har en bra dokumentation av äldre 
bebyggelse i Bevarandeplanen, som också har följts 
upp i detaljplaner och därmed är juridiskt skyddade. 
Bevarandeplanen planeras även att uppdateras enligt 
ställningstagande på sidan 50. Kommunen ser gärna att 
de gamla vackra byggnaderna kan ge inspiration och att 
hantverkartraditioner uppmuntras även i ny bebyggelse 
vilket beskrivs på sidorna 71-74.

Gröna tak föreslås bli aktuellt i den nya bebyggelsen. 
Framtidsplanen beskriver att höga plank bör undvikas 
eftersom det blir tryggare och vackrare stadsrum när det 
finns kontakt mellan olika platser och människor. Detta 
beskrivs bland annat på sidorna 40-41 och 75. Koloni-
erna och odlingslotterna i kommunen ska värnas vilket 
finns som ställningstagande på sidan 49.

Torghandel skulle kunna passa på Sockerbitstorget och 
det planerade torget vid Burlöv C. Detta regleras dock 
inte i en översiktsplan. Kapitlet ”Stadsbebyggelse och 
mötesplatser” beskriver en blandning av typer av bostä-
der och att det bör vara hus av hög kvalitet ur miljösyn-
punkt. 

Kommunens invånare ska självklart vara med och skapa 
framtidens Burlöv. I framtagandet av Framtidsplanen 
har alla invånare haft möjlighet att lämna yttrande, 
det har hållits samrådsmöten, funnits information på 
en rad olika ställen och det har hållits en workshop för 
ungdomar tillsammans med Ung NU. Information har 
bland annat funnits i Burlövstidningen, på kommunens 
hemsida, biblioteken, Medborgarhuset och Burlöv Center 
(se inledningen till denna samrådsredogörelse).
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Det finns idag en funktion på kommunens hemsida som 
heter ”Tyck om Burlöv” där man kan ställa frågor och 
lämna idéer, information och synpunkter. Sen finns ju 
alltid möjlighet att skicka in vanliga brev eller ringa och 
bestämma tid med politiker och tjänstemän för möte. 
Det finns också ett formulär på hemsidan för kon-
takt med politiker i kommunen. Från och med den 18 
januari 2013 kan man lämna e-förslag på kommunens 
hemsida. E-förslag är till för den som vill lämna förslag 
till kommunens politiker om hur Burlöv kan utvecklas 
och förbättras. Detta är en form av digital ”idélåda”. 
Förslaget publiceras på kommunens hemsida. Andra 
medborgare kan stödja förslag genom att skriva under 
det. Om fler än 100 personer skriver under ett förslag tas 
det upp för politisk behandling i berörd nämnd. Kom-
munen har nu även Facebook där man exempelvis kan 
lämna kommentarer.

Kommunen arbetar för att kollektivtrafiken ska förbätt-
ras och utvecklingsplanerna i Framtidsplanen utgår från 
kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken.

Burlövs Bostäder står för en stor del av bostadsbeståndet 
i kommunen och tar ett stort ansvar för bostadsförsörj-
ningen. Detta beskrivs i Framtidsplanen och behålls 
under rubriken ”Burlövs Bostäder”.

Utvecklingen av Kronetorpsområdet och Wennerts väg 
beskrivs i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 
Grönstrukturens utveckling med bland annat Kalineån 
och Spillepeng beskrivs i kapitlet ”Grönt och värdefullt”.

Skytteanläggningen på Spillepeng ligger i Malmö stad 
så Burlövs kommun har inte rådighet över denna mark. 
Enligt Malmö stads utställningshandling till ny översikts-
plan ska möjligheten att utveckla Spillepengens skjut-
bana till ett regionalt skyttecentrum utredas. Burlövs 
kommun framför i yttrandet på Malmö stads förslag till 
översiktsplan att om Spillepengens skjutbana kommer 
att utvecklas till ett regionalt skyttecentrum är säker-
hetsaspekterna viktiga och åtgärder måste vidtas för att 
skydda Burlövs invånare mot det buller som anlägg-
ningen medför. 

Parkeringen vid Burlöv Center planeras att förätas med 
stadsbebyggelse med både bostäder och arbetsplatser. 
Nya lösningar kommer att behövas för parkeringar. Bur-
lövs kommun har ett bra samarbete med Burlöv Center.

Kommunen har mycket handel i Burlöv Center och Stora 
Bernstorp och föreslår inte några fler handelscentrum i 
Framtidsplanen.

Mycket i Framtidsplanen utgår som sagt var från kollek-
tivtrafiken men även att fler ska välja att gå eller cykla. 
Bland annat kommer gång- och cykelvägarna att byggas 
ut. Framtidsplanen presenterar också förslag på nya kol-
lektivtrafikförbindelser, se vidare i kapitlet ”Trafik och 
annan infrastruktur”. Målet för färdmedelsfördelningen 
har omarbetats till utställningshandlingen. Målet är att 
andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik 
ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bilresor ska 
inte överstiga 1/3 av det totala antalet resor. För resor 
under 5 km är målet att högst 1/5 av det totala antalet 
resor ska ske med bil.

Idéen om att en del av Dalbyvägen skulle kunna bli 
gåfartsgata (inte gågata) och att det ska finnas plats 
för exempelvis uteserveringar finns med och behålls i 
Framtidsplanen. På en gåfartsgata samsas fotgängare 
cyklister och bilister på fotgängares villkor. Hastigheten 
är inte högre än gångfart och fotgängare har företräde. 
Det bedöms inte som lämpligt att stänga av gatan helt 
för bilar.

Att bilpooler kan vara ett sätt att minska användningen 
av bil och ytor för parkering finns presenterat i Fram-
tidsplanen. Kommunen kan verka för att det uppförs 
bilpooler (vilket finns som ställningstagande) men det 
finns inga planer på att kommunen själv ska äga och 
driva dem.

Kommunen planerar inte för några nya stora trafikleder. 
Vilka trafikåtgärder som föreslås framgår på ställnings-
tagandekartan på sidan 112 i Framtidsplanen och i 
Trafikplanen.

Utgångspunkten i Framtidsplanen är att bygga i sta-
tionsnära lägen och det ska bli blandstad med närhethet 
mellan bostäder, arbetsplatser och service.  

I Framtidsplanen föreslås att en parkeringspolicy ska tas 
fram som gäller både bil och cykel. En ny hastighetsplan 
är under framtagande och kommer efter beslut i Tek-
niska nämnden att inarbetas i Trafikplanen. Tillägg görs 
i Framtidsplanen att bussar bör ges företräde i de flesta 
signalreglerade korsningar.

Malmö stad har tagit fram en förstudie/planprogram 
för spårväg etapp 1 för att utreda möjligheterna och 
förutsättningarna för spårvägsinförande på sträckan 
Rosengård - Västra Hamnen - Lindängen. Stråken från 
Rosengård och Lindängen mot Västra Hamnen, har i 
tidigare utredningar pekats ut som prioriterade stråk för 
en första etapp. Dessa ligger alltså inte i anslutning till 
Burlövs kommun. Malmö stad har i utställningsmateria-
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let till sin översiktsplan ritat in möjliga framtida etapper 
för spårburen stadstrafik där det närmaste stråket för 
Burlöv är till Segemölla. Burlövs kommun har i yttrande 
till Malmö skrivit att Burlövs kommun gärna tar del av 
den framtida planeringen av spårvägar, särskilt angå-
ende möjliga framtida etapper, stadstrafik, i närheten till 
Burlövs kommun: Arlövs tätort och Burlöv C. Som det 
bedöms nu så är möjligheterna inte så stora att koppla 
samman Malmös eventuella spårvägsnät med Burlöv. 
Malmös planerade sträckningar ansluter inte till stads-
bebyggelsen i Burlöv. Den sträckning som skulle kunna 
vara mest lämplig för spårväg i Burlöv är utmed Lunda-
vägen och här är utrymmet för detta ganska begränsat. 
Burlövs kommun är med i samarbeten och samtal om 
infrastrukturen i regionen, bland annat i en åtgärdsvals-
studie för infrastrukturstråket Malmö - Lund. 

Framtidsplanen presenterar utredningsområden för 
vindkraft. Utrymmet för vindkraft i Burlöv är dock väl-
digt begränsat med tanke på den lilla ytan och säkerhets- 
och skyddsavstånd. Området vid Yttre Ringvägen före-
slås vara kvar i Framtidsplanen och området vid Segedal 
tas bort till förmån för tågtrafik på Simrishamnsbanan 
och riksintresset för kulturmiljö. 

Burlövs kommun samverkar med många organisationer 
vad gäller miljö och energifrågor och där vi ligger långt 
fram ska vi givetvis dela med oss av våra kunskaper och 
resultat. Burlövs kommun äger inte distribueringen av 
energi, och har därmed små möjligheter att verka på den 
fria energimarknaden. Frågan om energi hänvisas till  
kommunens Energi och klimatstrategi som är antagen i 
kommunfullmäktige. 

Användandet av miljöbilar och tjänsteresor är inget som 
behandlas i en översiktsplan.

Frågor rörande upphandling av till exempel ekologiska 
produkter bedöms inte röra översiktsplanen utan hänvi-
sas till Burlövs kommuns Miljöprogram 2009-2015 och 
Energieffektiviseringsstrategi båda antagna av kommun-
fullmäktige.

Ambitionen är att Framtidsplanen ska bidra till ökade 
möjligheter till företagande och entreprenörskap. Dels 
ska det finnas bra lokaler att bedriva sina verksamheter i 
och goda mötesplatser där man kan knyta nya kontakter. 

Många av de aspekter av ekonomi, arbetstid, upphand-
lingar och varor som nämns i yttrandet är inget som 
behandlas i en översiktsplan. Flera av Miljöpartiets syn-
punkter påverkar inte mark- och vattenanvändningen 
och tas därför inte upp i en översiktsplan.  

Framtidsplanen innebär ökade satsningar på förskola 
och skola. En attraktiv skola bidrar till att fler kan tänka 
sig att flytta till kommunen. Framtidsplanen tar ställning 
för att inte fler ska flytta in till kommunen än att skol- 
och förskolebyggnationen hänger med. 

I Kronetorpsområdet planeras det för ett utbildnings- 
och aktivitetscentrum där många skol- och fritidsaktivi-
teter som berör tillexempel kultur och sport kan samlas 
vilket åskådliggörs och behålls i ställningstagandekartan 
i slutet av kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social 
hållbarhet”. Bland annat planeras det för ett nytt bad. 
Samlingslokaler finns i både Åkarp och Arlöv.

Kommunen ger möjlighet till både prao- och praktik-
platser. Detta är dock ingen fråga som behandlas i en 
översiktsplan.

Om en saluhall ska finnas i Burlövs kommun kan en 
lämplig placering vara i anslutning till Burlöv C. Ex-
emplet om en saluhall i Burlöv läggs till under rubriken 
”Handel”. 

Grönstrukturen planeras att utökas utifrån Framtids-
planen. En ny stadspark planeras i Kronetorpsområdet. 
Satsningar planeras också för vattendragen, natur- och 
kulturstigar och för att förbättra redan befintliga grön-
områden. Detta beskrivs i kapitlet ”Grönt och värde-
fullt”. 

Kulturutbudet i kommunen är viktigt med exempel-
vis Möllegården kultur, biblioteken och Arlövs teater. 
Kulturmiljöerna vid exempelvis Burlövs kyrkby, Kro-
netorps mölla och Arlövgården har också stor betydelse 
för kommunen. Dessa planeras att sammanbindas med 
natur- och kulturstigar som också ger en ökad tillgäng-
lighet i det öppna jordbrukslandskapet. Burlövs kyrkby 
föreslås i Framtidsplanen att skyddas med bestämmelse i 
detaljplan.

Ambitionen med Framtidsplanen är att skapa en mer 
hållbar samhällsutveckling med god kollektivtrafik, 
vackra rekreationsområden och energieffektiva bostäder.

Avseende gödningsmedel och slam är detta en tillsyns-
fråga under miljöbalken och hanteras i Burlövs kommun 
av Miljö- och byggnämnden.       

Den medskickade berättelsen från Miljöpartiet om hur 
Burlöv skulle kunna se ut år 2030 har tillsammans med 
andra texter från politiker och tjänstemän legat till 
grund för framtidsberättelsen ”En spännande framtid!” i 
början av Framtidsplanen. 
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Moderaterna Burlöv
Moderaterna Burlöv tycker att en ordentligt lättläst 
översiktskarta behövs där det väsentligaste finns utsatt. 
Där bör det enligt Moderaterna förtydligas vad motor-
vägen som skär genom kommunen heter, Stockholms-
vägen, E22, E22.01 eller E22.10.

Moderaterna tycker att det vore bra att korta ned 
antalet sidor i Framtidsplanen väsentligt och få ett mer 
lättläst språk. De vill också att de negativa konsekven-
serna tydligt markeras vid avsnitten ställningstagande 
och konsekvenser. 

Det saknas helt ekonomiska konsekvenser i Framtids-
planen enligt Moderaterna. Utbyggnad enligt Fram-
tidsplanens förslag kräver ekonomiska investeringar av 
kommunen, delar av övriga samhället och enskilda.
Kommunen behöver göra investeringar i övergripande 
infrastruktur genom utbyggnad av vägar för biltrafik 
och gång- och cykeltrafik påpekar Moderaterna. Hur är 
kapaciteten i befintliga anläggningar, lokaler, inom sko-
lan och barnomsorg, äldreomsorg, fritidsverksamhet 
och vård undrar Moderaterna. Driftkostnaderna för 
olika kommunala verksamheter kommer att öka i takt 
med ökande verksamhetsunderlag. Intäkter av skatter 
och avgifter bör därmed också öka anser Moderaterna. 
De undrar också hur stor nettoeffekten blir av de före-
slagna utbyggnaderna.

För att skapa en stark identitet behövs tydliga fram-
tidsbilder som tydliggör de framtidsmål som ska ge 
kommunen dess tydliga plats i Öresundsregionen 
enligt Moderaterna. De sex målorden trygg, nära, grön, 
skön, liv och rörelse är de ord som ska ge vår framtids 
identitet när det gäller hembygd, livskvalitet, gröna, 
tysta oaser och inspiration för att den fortsatta utveck-
lingen anser Moderaterna. Målorden kopplas också till 
kommunens vision ”den kreativa mötesplatsen för bo-
ende, näringsliv, utveckling och kultur”. Det ska skapa 
en ansvarsfull tillväxt samt en framtidens kommun i 
Öresundsregionen enligt Moderaterna.

På sidan 10 tycker Moderaterna att texten ska ändras 
till ”Burlövs kommun som består av tätorterna Arlöv, 
Åkarp och de mindre byarna i kommunen, har ett 
strategiskt läge...”

På sidan 15 tycker Moderaterna att slogan ska utgå.

Moderaterna tycker att stycket om Bernstorps mosse 
på sidan 28 ska utgå. De anser att det inte kan vara ett 
värdefullt naturområde som inte kommuninvånarna 
kan ha tillgång till.

Någonstans bör man skriva in ett samlat stycke om 
riksintressen anser Moderaterna. Riksintresseom-
rådena är inte statiska utan kan omvärderas varefter 
förhållandena ändras eller ny kunskap kommer fram 
anser de.

På sidan 50 tycker Moderaterna att det ska läggas till 
att Spillepengs naturområde inte får utöka sin skjut-
bana. På sidan 55 påpekar Moderaterna att det bör vara 
KF:s mål antagna i december 2012.

På sidan 62 tycker Moderaterna att följande text ska 
läggas in som inledning: ”Grundläggande är att varje 
människa har rättighet och skyldighet att ta ansvar för 
sitt eget liv oberoende av hur väl utbyggd eller genom-
förd vår gemensamma välfärdssektor är. Samhällets 
planering och serviceutbud måste i alla avseenden 
stödja valmöjligheter och mångfald. Kommunen ska 
stå för informationen men det är medborgaren som är 
aktiv när vardagslivets valmöjligheter ska utnyttjas. Det 
är inte bara stadsbyggande utan i lika hög grad män-
niskors engagemang i föreningar eller tillfälliga sam-
manslutningar som bidrar till att mötesplatser uppstår.”

På sidan 90 vill Moderaterna att det under konsekven-
ser av mötesplatser ska läggas till: ”Mötesplatser kan 
både öka och minska segregation. Näringslivet påver-
kas positivt om Burlöv utvecklar mötesplatser.”

Att minst 15 % av all ny bebyggelse som uppförs ska 
vara energisnål är en något blygsam ambitionsnivå 
enligt Moderaterna. De anser att det bör vara att all ny 
bebyggelse ska vara energisnål.

Moderaterna vill att stycket om bilpooler ska utgå. De 
tycker att bilpooler inte har att göra i en framtidsplan 
och att det måste vara marknaden och kommuninvå-
narnas sak om de vill ha bilpooler.

Det saknas konsekvenser om hur utbyggnaden av 
norra hamnen påverkar Burlöv anser Moderaterna.

På sidan 105 vill Moderaterna lägga till att luftledning-
arna ska markläggas. Dessa förändringar minskar ris-
ken för skadliga immissioner. De anser att därigenom 
möjliggörs en utbyggnad och för befintlig bebyggelse 
som utsätts förhindas risker.

Moderaterna skriver att kommunen tidigare har tagit 
ställning mot vindkraft på grund av platsbrist. När det 
gäller framtida alternativa energislag är solceller ett av 
många alternativ anser de.
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På sidan 107 vill Moderaterna ändra inledningen till 
”Informationssamhället för alla” med texten: ”Hela 
kommunen har idag möjlighet till bredband (fiber, 
adsl, eller 3G). Alla kvalitetsluckor ska täckas igen, 
kapaciteten ökas, men viktigast av allt är att alla har 
möjlighet till uppkoppling. I takt med att vårt beroende 
av digital information ökar, minskar också toleransen 
för avbrott. Allt kommer att vara uppkopplat i en infor-
mationsvärld där kommunikation, arbete, studier och 
nöjen kan bedrivas överallt.”

Moderaterna vill att stycket om gymnasieutbildning 
ska utgå. De anser att kommunen är för liten för att ha  
egen gymnasieutbildning och att det dessutom finns 
all önskvärd gymnasieutbildning i Malmö eller Lund. 
En gymnasieutbildning i Burlöv skulle bli en kvarnsten 
ekonomiskt enligt Moderaterna.

En lämplig placering enligt Moderaterna för en ny 
vårdcentral bör vara i norra delen av kommunen, då 
det reda finns en i södra delarna. Allt ska inte vara i 
Arlöv anser Moderaterna.

Under avsnittet ”Trafik och annan infrastruktur”, 
-Gång och cykeltrafik, - Utformning och underhåll 
vill Moderaterna att texten i andra stycket ska ändras 
och kompletteras enligt följande: ”Gång och cykeltrafik 
bör ges företräde i förhållande till biltrafik där detta 
är lämpligt och om inte detta medför negativa kon-
sekvenser för samhället och invånarna i övrigt. Detta 
kan exempelvis ske med hjälp av upphöjda passager 
där fotgängare och cyklister kan passera motortrafi-
kens körväg. Detta skall dock utnyttjas med omsorg 
för att främja ett ömsesidigt hänsynstagande i trafiken 
vilket betyder att cyklisterna inte kan ges en allmän 
företrädesrätt oavsett trafiksituation. I de fall cyklister 
och motortrafik måste samsas skall möjligheter för 
att begränsa hastigheten för både motortrafiken och 
cykeltrafiken kunna införas. Detta skall ses i ljuset av 
de allt högre hastigheter som dagens cyklister håller, 
framför allt när det gäller pendlarcyklismen. Där stor 
fara för olyckor mellan bilar och cyklister föreligger 
skall både motortrafiken och cykeltrafikens hastigheter 
kunna begränsas genom fysiska eller andra hinder för 
att därigenom minska olycksrisken.”

Under avsnittet ”Trafik och annan infrastruktur”, 
-Gång och cykeltrafik, - Utbildning, information och 
kampanjer ska texten i andra stycket ändras enligt Mo-
deraterna och kompletteras enligt följande: ”...För att 
öka andelen cyklister behövs inte bara fysiska åtgärder 
utan även information, utbildning och kampanjer för 
att påverkara resvanorna. I de fall kommunen deltar i 

dessa aktiviteter skall speciell uppmärksamhet ges till 
information om cyklisternas ansvar att följa trafikregler 
samt det delade ansvar man har för att främja trafik-
säkerheten genom att visa ömsesidig hänsyn till andra 
trafikanter...”.

På sidan 43-44 vill Moderaterna ändra texten till: 
”...möjlighet att vidareutveckla Alnarpsbäcken och 
förändra dragningen från dagens raka sträckning till 
en mer meandrande, även att anlägga stora dammar 
både i nordost längs järnvägen och sydväst om E6/E20, 
rensa Åkarpsdammen så den får en bättre funktion och 
att bredda bäcken så att den skulle kunna kallas Al-
narpsån.” Moderaterna har även påpekat användningen 
av namnet Alnarpsån på andra ställen i dokumentet.

Moderaterna tycker att dagvattnet bör tas om hand 
med öppna system i de nya grönområdena, men inte i 
närheten av bebyggelse.

Under avsnittet om dagvatten vill Moderaterna att 
det ska stå: ”Dagvatten är regn- och smältvatten som 
rinner av från främst hårdgjorda ytor tak, gator och 
ytor med frusen mark när snabb snösmältning från 
åkrar och andra områden sker samt dräneringsvatten 
och uppträngande grundvatten.” De vill också att det 
ska stå: ”Några brister har blivit åtgärdade. Kvar finns 
området kring Genvägen, Stationsvägen, Villavägen 
direkt nordost om Åkarpsdammen samt området kring 
Dalslund som har hög grundvattennivå och viss över-
svämning vid regniga perioder.”

Angående en policy för hantering av dagvatten tycker 
Moderaterna att det ska kallas strategi istället. De vill 
även att det ska stå ”En strategi för dagvattenhante-
ring skall vara att inte belasta ett bebyggt område med 
fördröjning såsom infiltration, öppna dammar eller 
underjordiska anläggningar som skall pumpas till det 
kommunala dagvattennätet. Fördröjningsanläggningar 
skall placeras på avstånd från bebyggelse.”

Under principer för god dagvattenhatering tycker 
Moderaterna att det ska stå: ”Inom bebyggda områden 
skall ledningsystem användas, öppna system endast i 
områden utan bebyggelse.” och ”Det maximala dag-
vattenflödet skall bortföras i ledningssystem så att varje 
bebyggt område kan avleda dagvattenmängden som 
uppstår vid långa regnperioder, snabb snösmältning 
och stigande grundvattennivåer, för att inte byggnader 
skall löpa risk att översvämmas pga anlagda fördröj-
ningsanordningar inom området. Fördröjningsanlägg-
ningar skall förläggas i ej bebyggda områden.”
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Kommentar: En orienteringskarta över kommunen 
läggs till i början av Framtidsplanen.

Det är många aspekter och många synpunkter som ska 
rymmas i en översiktsplan varför antalet sidor är ganska 
många. Angående ställningstagandena och konsekven-
serna beror det i många fall på vem man är om man 
uppfattar dem som positiva eller negativa. Framtidspla-
nen tar upp de sociala, miljömässiga och ekonomiska 
ställningstaganden och konsekvenser som har framkom-
mit under arbetets gång. 

Framtidsplanen innebär självklart många ekonomiska 
konsekvenser. I framtagandet av översiktsplanen har 
samarbete skett mellan de olika förvaltningarna och 
avdelningarna på kommunen för att diskutera tröskel-
värden för exempelvis skola och omsorg. Detta har legat 
till grund för analyserna av hur snabbt kommunen kan 
växa och när exempelvis nya skolor behövs. Det finns 
också en statistikgrupp där befolkningsprognoserna är 
underlag för den framtida planeringen, ekonomischefen 
är en del av denna grupp. Det är endast för Kronetorps-
området som det finns någon översiktlig kalkyl men 
tanken är att investeringarna ska bäras genom exploa-
teringar. Varje projekt ska ta sina kostnader förutom 
kommunens service som exempelvis bad som hela kom-
munen måste stå för. Exakt vilka år de olika investe-
ringarna kommer att krävas bestäms inom det ordinare 
budgetarbetet i kommunen. Framtidsplanen har kom-
pletterats med ytterligare ekonomiska resonemang, ställ-
ningstaganden och konsekvenser. Regelrätta kalkyler görs 
först i detaljplaneprojekten och genomförandeskedena. 

Användningen av målorden bör bli en röd tråd och arbe-
tet med att stärka kommunens identitet bör fortsätta.

Texten på sidan 8 (angivet som 10 i yttrandet) ändras 
enlig Moderaternas förslag. 

Slogan lämnas kvar i Framtidsplanen då det inte finns 
några politiska beslut om att inte använda den längre 
och endast ett inkommet yttrande om att den bör tas 
bort.

Bernstorps mosse är ett av kommunens mest värdefulla 
naturområden. Mossen har naturvärdesklass 1 enligt 
den gjorda naturvårdsutredningen som även anser att 
objektet är av intresse på nationell nivå. Det är ett art-
rikt område och kalkrikkärr av detta slag är som biotop 
mycket hotat i hela landet. Bland annat rymmer mossen 
flera fridlysta arter som exempelvis orkidéer. Bernstorps 
mosse finns med i Skåne läns naturvårdsprogram. Mos-
sen är en viktig del i den övergripande sammanlänkade 

grönstrukturen i kommunen. Allmänheten har tillgång 
till mossen, det finns en uppsatt informationstavla och 
passage i staketet. Området betas av kor och får, våren 
2012 var både barn och press närvarande vid kosläp-
pet. Besökare på Hornbach har vid de tillfällen plane-
ringsavdelningen varit vid platsen ofta betraktat korna 
på mossen. Det finns befintlig gång- och cykelväg som 
ansluter till platsen och genom att utöka natur- och kul-
turstigarna och cykelvägarna ges en större tillgänglighet 
till området. Beskrivningarna och ställningstagandena 
om Bernstorps mosse behålls i enlighet med ovanstående 
i Framtidsplanen.

En sammanfattning av de gällande riksintressena finns 
i regleringskartan på sidan 20 i samrådshandlingen. 
Närmare beskrivningar av riksintressena finns sedan i 
de olika ämneskapitlena. Länsstyrelsens huvuduppdrag 
är att granska hur kommunen uppfyller riksintressena i 
sina översiktsplaner, därför ska det vara tydligt hurvida 
kommunen gör detta eller inte utifrån de nu gällande 
värdena och beskrivningarna.

Skjutbanan ligger i Malmö stad så Burlövs kommun 
har inte rådighet över denna mark. Detaljplanen för 
Spillepeng som tillåter skjutbana är dock gemensam 
för Malmö, Burlöv och Lomma så denna är antagen av 
kommunfullmäktige i Burlöv.  

Målen på sidan 55 i Framtidsplanen uppdateras enligt 
Moderaternas yttrande.

Texten på sidan 62 får stå kvar som den gör då Mode-
raternas förslag är lite för detaljerat och inte riktigt hör 
hemma i en översiktsplan. 

Tillägg på sidan 90 görs, under konsekvenser, att nä-
ringslivet påverkas positivt om mötesplatser utvecklas. 
Utifrån yttrandet går det dock inte att utläsa på vilket 
sätt Moderaterna menar att mötesplatser både kan öka 
och minska segregation.

Att mint 15 % av all nybyggnation ska vara energisnål 
kommer från av kommunfullmäktige antagna Energi- 
och klimatstrategi. Påtryckningsmedlen och sanktions-
möjligheterna är begränsade och därför har 15 % ansetts 
vara rimligt. Energisnål är ett medvetet flytande begrepp 
för att kunna följa lagstiftnings- och teknikutvekling.

Bilpooler kan göra att bilinnehavet minskar, att det 
behövs färre parkeringsplatser och att miljön och hälsan 
förbättras. Kommunen ska bara verka för att bilpooler 
uppförs (ställningstagande sidan 114), inte driva dem. 
Förtydligande görs i brödtexten om bilpooler att kom-
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munen inte behöver äga och driva verksamheten men 
kan verka för att de uppförs. Det kan vara en möjlig-
het för exploatörer att minska antalet parkeringsplatser 
vid byggnation. Miljöpartiet skriver i sitt yttrande att 
de anser att kommunen kan ligga bakom bildandet av 
bilpooler. 

Malmö hamns verksamheter påverkar till stor del Bur-
lövs kommun. I Framtidsplanen redogörs bland annat 
under avsnittet ”Farliga anläggningar” för verksamheter 
i Malmö som påverkar Burlöv. Även trafiken till ham-
nen har stor påverkan på Burlöv. Burlöv bevakar dessa 
frågor. I Framtidsplanen är det dock främst konsekvens-
beskrivningar på det som Burlöv gör och planerar för 
som presenteras. Planerna för Malmö hamn presenteras 
bland annat i utställningsförslaget till ny översiktsplan 
för Malmö, ÖP2012. Planutskottet har beslutat om ytt-
rande över Malmös översiktsplan i vilken Burlöv särskilt 
tar upp problemen med hamnens verksamheter.  

Ställningstagande om luftledningar återfinns på sidan 
157. Planeringsavdelningen anser att detta stämmer väl 
överens med Moderaternas yttrande.

Angående vindkraft finner planeringavdelningen liksom 
Moderaterna att platsbristen är för stor och det planeras 
därför inte i dagsläget för några vindkraftsområden i 
kommunen, vilket återfinns i ställningstagande på sidan 
115. På samma sida finns ställningstagande om att 
kommunen ska verka för att ha en stor öppenhet när det 
gäller framtida innovationer av förnybar energi. Detta 
kan gälla exempelvis solceller. Utredningsområdet för 
vindkraft som ligger i närheten av Simrishamnsbanan 
tas bort ur Framtidsplanen. 

Idag finns det områden som inte har bredband i Burlöv. 
Fokuset är att öka kapaciteten, bland annat arbetas det 
för att utveckla Arlövs företagsby. Kommunen har även 
4G, inte bara 3G. Texten i Framtidsplanen får stå kvar 
eftersom den beskriver vikten av en väl utbyggd IT-infra-
struktur och målen för Burlövs kommun.

I framtagandet av Framtidsplanen har befolknings-
prognoser tagits fram vilka har legat till grund för 
bland annat planeringen av kommunens skolor. Dessa 
prognoser kommer att forsätta att beställas och föl-
jas upp kontinuerligt i samband med budgetarbetet. 
Utbildnings- och kulturförvaltningen vill avveckla de 
lägenhetsförskolor som finns. En ny förskola i Åkarp är 
precis färdigställd och det skulle behövas en ny förskola 
i Arlöv för att kunna flytta lägenhetsförskolorna. Detta 
planeras det vidare för. Lokaler för fritidsverksamheter 
är till stor del uppbokade i dagsläget. Det planerade 

utbildnings- och aktivitetscentrumet är tänkt att bli en 
plats för ny skolverksamhet och anläggningar för fritids- 
och sportändamål med kortare och längre tidshorisont. 
Genom att samla dessa funktioner nära varandra kan en 
attraktiv mötesplats med starka integrationsmöjligheter 
och många samordningseffekter uppnås.

Gymnasie- och vuxenutbildning finns beskriven på sidan 
120 i Framtidsplanen. Enligt Utbildnings- och kulturför-
valtningen bedöms det att kommunen när invånaranta-
let når cirka 23 000 ekonomiskt tjänar på att ha en egen 
gymnasieskola. Under perioden fram till 2030 kommer 
andelen ungdomar i gymnasieåldrarna att börja öka 
från år 2018 för att innan periodens slut nå cirka 900 
elever. Om man med tanke på det stora utbudet av 
gymnasieutbildning antar att högst cirka 40-50 % av 
eleverna i Burlöv skulle tänkas välja en utbildning på 
hemmaplan skulle kommunen vid periodens slut och 
med utblick mot år 2050 ha underlag för en egen gym-
nasieskola med 350-450 elever. För att få en effektiv or-
ganisation i en kommun av Burlövs storlek och med det 
konkurrensutsatta läget skulle kommunen kunna satsa 
på ett utbildningscentrum. Utbildningscentrumet skulle 
inom samma organisation dels kunna innehålla ett ung-
domsgymnasium med vissa nationella program som kan 
profileras efter lokala förutsättningar, till exempel lokalt 
näringsliv, dels Komvux och dessutom ett lärcentrum 
med möjlighet att läsa ett utbud av distanskurser på 
högskolenivå. Genom att ha en gemensam ledning och 
organisation kan man nå ekonomisk bärkraft även vid 
ett relativt lågt antal gymnasieelever.

Kommunen har ett omfattande näringsliv som också 
kan vara intresserade av att det finns en gymnasieskola i 
Burlöv. Det lokala näringslivet kan också vara en aktuell 
samarbetspartner för att skapa utbildningsinriktningar 
och praktikmöjligheter som knyter an till kommunens 
förutsättningar. Detta tydliggörs i Framtidsplanen. 

Att kunna behålla ett antal ungdomar i gymnasieåld-
rarna på hemmaplan skulle dels vara en positiv faktor 
för att skapa ett enat och livskraftigt Burlöv, dels skulle 
det på ett positivt sätt bidra till en utveckling inom 
idrott/kultur/föreningsliv. Ett sådant utbildningscentrum 
skulle bli en viktig faktor i utvecklingen av kommunens 
attraktionskraft och identitet. 

Gymnasieskola tas bort i ställningstagandekartan i slutet 
av kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social hållbar-
het”. I listan för ställningstagandena ändras texten från 
”att skapa ett nytt utbildningscentrum med gemensam 
organisation för ungdomsgymnasium på hemmaplan 
och lärande för vuxna” till att kommunen ska verka för 
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att skapa ett nytt skolområde i Kronetorpsområdet och 
på sikt utreda möjligheterna med en gemensam orga-
nisation för ungdomsgymnasium på hemmaplan och 
lärande för vuxna. Beskrivningen av gymnasieskolan 
som en möjlighet för framtiden lämnas kvar i brödtex-
ten i kapitlet men förtydligas med att en sådan satsning 
måste vara ekonomiskt och socialt hållbar för att kunna 
genomföras. Framtidsplanen ska visa på möjligheter och 
säkra mark med ett långsiktigt perspektiv.

I dagsläget finns vårdcentralen i Svenshög i Arlöv samt 
att det finns en distriktssköterska i Åkarp. Om det i 
framtiden behövs en ny vårdcentral kan i första hand en 
lämplig placering vara vid Burlöv C och i andra hand i 
Kronetorpsområdet som ligger mitt i mellan Arlöv och 
Åkarp. Antagligen kommer det organisationsmässigt att 
vara bättre med en stor vårdcentral än med två mindre. 
Det är Region Skåne som ansvarar för vårdcentralerna. 
Detta förtydligas i Framtidsplanen.

Textförslaget om utformning och underhåll för gång- och 
cykeltrafik anses vara för detaljerad för översiktsplanen. 
Tekniska nämnden beslutar efterhand om trafiken i 
kommunen. En hastighetsplan håller för närvarande på 
att tas fram.

Utbildning, information och kampanjer kan vara bra 
verktyg för att uppmuntra till att få fler att välja att 
cykla istället för att åka bil. Att få fler att välja cykel och 
kollektivtrafik behövs för att uppnå målen i både Fram-
tidsplanen och Trafikplanen. Trafikregler är för detalje-
rat för att höra hemma i en översiktsplan.       

Avseende dammar beaktas detta vidare i Framtidspla-
nen och efterkommande detaljplanarbeten samt infogas i 
karta i kapitlet ”Trafik och infrastruktur”.

Alnarpsån används konsekvent i Framtidsplanen då det 
är namnet på vattenförekomsten enligt vattenförvalt-
ningen/VISS (SE617314-133042).

För att klara och förena intressen som rening, biologisk 
mångfald, kapacitet och rekreationsvärden är dammar 
eller ytor man tillåter översvämmas vid häftiga regn 
en bra lösning. Med öppna system menas inte enbart 
magasinering utan även till exempelvis träd, gröna tak, 
genomsläppliga parkeringsytor, kanaler som enbart är 
vattenfyllda vid stora regn med mera. Dessa är dessutom 
synliga vilket gör att man kan se dess funktion. Plane-
ringsavdelningen ser ingen konflikt med bebyggelsen i 
dessa avseenden och där konflikter förväntas får man 
hantera det därefter. Det finns många genomförda väl 
fungerande exempel nära bebyggelse som bostäder och 

skolor i Burlövs grannkommuner. Miljö- och byggnämn-
den har i sitt yttrande skrivit att dagvatten från hård-
gjorda ytor och byggnader bör omhändertas lokalt och 
införlivas som en naturlig del i bebyggelsen. 

Planeringsavdelningen anser att den befintliga definitio-
nen av dagvatten är tillfylles för en översiktsplan.

Stycke om källaröversvämningar ändras till: I Burlövs 
kommun har källaröversvämningsbenägna områden 
identifierats genom utredningar. Somliga briser har blivit 
åtgärdade.

Policy ändras till strategi.

Angående om en strategi ska belasta redan bebyggda 
områden ställer sig planeringsavdelningen frågande, då 
syftet aldrig har varit att belasta områden utan lösa pro-
blem som finns och inte skapa nya. Många goda exempel 
finns där öppna system använts i befintliga områden 
(exempelvis bostadsområdet Augustenborg , som tidigare 
hade stora översvämningsproblem). Kommunens yta är 
begränsad likväl som recipienternas och dagvattennätens 
kapacitet, därför bör vi se dagvattnet som en resurs ur 
flera perspektiv. Se resonemang tidigare om mervärden 
och bredare tolkning av öppna dagvattenlösningar.

Planeringsavdelningen ser ingen principiell konflikt 
mellan fördröjning och bebyggelse. Utgångspunkten är 
självklart att bebyggelse inte ska ta skada vilket också 
Framtidsplanen anger, sidan 109.

PRO Åkarp
PRO Åkarp anser att för att erhålla ett grönare samhäl-
le måste man bygga med högre bebyggelse, 3-8 våning-
ar med en stor variation i såväl arkitektur som i bygg-
nadernas längd, höjd och marklägenheter. De tycker 
det också ska vara ett hållbart byggande där krav ställs 
på bra materialkrav och förnybar energi med solceller 
alternativt solfångare samt att energiförbrukningen är 
låg. De vill ha höghus vid Burlövs Centrum som bland 
annat är anpassat till ett trygghetsboende. Boendet ska 
vara hyresrätt och bostadsrätt med Burlövs Bostäder 
som en aktör anser PRO Åkarp. De tycker vidare att 
samlingslokaler till föreningslivets aktiviteter, stora 
som små, måste finnas.

Området ska enligt PRO Åkarp ha begränsad biltrafik, 
det ska vara gång och cykelvänligt och ha god fram-
komlighet för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Större bilparkering kan ordnas utmed järnvägen, ut-
med motorvägen och under Burlöv Centers nuvarande 
parkering anser de. Området ska enligt PRO Åkarp ha 
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stor park med inslag av rinnande vatten och möjlighet 
till uteservering.

PRO Åkarp tycker det är ett bra läge med bad med 
50 m bassäng , fritidsgård, idrottshall och fotbolls-
planer. De vill ha trygghetsboende vid bland annat 
Burlövs Centrum och i den övriga bebyggelsen samt ett 
äldreboende inom området med parken.

Området ska enligt PRO Åkarp ha en grön profil och 
därför måste grönstrukturen säkras vid planeringen av 
byggandet. De anser att man kan också göra Lundavä-
gen mer miljöanpassad och minska cirkulationsplatsen 
Lundavägen - Kronetorpsvägen så dessa blir som stads-
gator och ordna en bättre lösning till infart till Burlövs 
Centrum. De tycker vidare att man kan sammanbinda 
Kronotorps allé upp till gården med övriga områden så 
att man erhåller den axel som man talar om och så blir 
det en känsla av varandras tillhörighet. PRO Åkarp vill 
ha ett torg med möjlighet till torghandel och utescen 
för underhållning.

PRO Åkarp vill ha skola och fritidshem inom området 
med möjlighet till exempelvis utedagis. De tycker att 
ett nytt kommunhus ska planeras in i byggandet av 
kontorshus vid järnvägen. Förtätningen får inte bli så 
stor att man tar bort alla grönytor i kommunen påpe-
kar PRO Åkarp. De tycker att en stor föreningslokal 
vore önskvärd i Åkarps stationsbyggnad för (150 per-
soner) med möjlighet att föreningarna själv ska kunna 
ha tillgång till kök. 

Cykelvägarna ska enligt PRO Åkarp vara enbart 
för cyklister och enskilda för gångtrafikanter för att 
minska olyckorna mellan gående och cyklister när det 
är samma väg. De tycker att utbyggnad av cykel- och 
gångbanor i kommunen ska fortsätta, till exempel 
på Alnarpsvägen upp till Lundavägen. De anser att 
trafikhastigheten i Burlövs kommun ska vara 30 km/h 
inom kommunen undantaget genomfartsgatorna på 
50 km/h. Utbyggnad av fritidsområden i kommunen 
måste enligt PRO Åkarp vara anpassad så att de med 
nedsatt rörelse kan utnyttja dessa. Området Spillepeng 
som är ett rekreationsområde måste kunna användas 
av alla medborgare anser de. PRO Åkarp undrar hur 
det kommer att bli när man planerar skjutbana och 
längre tid för att använda som hantering av avfall, 
(30 år). Trafiken på Västkustvägen kommer enligt 
PRO Åkarp att bli mycket störande när den byggs ut 
och Malmös planer för hamnen kommer att störa med 
mycket buller för invånarna i Burlöv. De anser att Sege 
å ska vara en gräns mellan industrin och samhället. 
Trafikbuller är en av de största störningarna i Burlövs 

kommun och detta måste enligt PRO Åkarp vara en 
fråga som i utbyggnaden ska vara med i alla planer.

Kommentar: Framtidsplanen medger en blandad bebyg-
gelse där högre byggnader bör placeras närmast Burlöv 
C. Om Burlövs kommun ska ha ett högt hus, ett land-
märke, är det i Centralstationens omedelbara närhet
det bör byggas och i en skala som passar i Burlöv, detta 
finns beskrivet på sidan 80. Det ska också vara en varia-
tion i arkitektur och olika upplåtelseformer. Målet är 
att det ska vara ett hållbart och energisnålt byggande. 
Trygghetsboende och äldreboende ska vara integrerat 
i den övriga bebyggelsen. Exakta placeringar för detta 
beslutas efter Framtidsplanen i kommande detaljpla-
ner. I anslutning till Burlöv Centrum skulle kunna vara 
en möjlighet. Samlingslokaler för föreningslivet skulle 
exempelvis kunna finnas i det planerade aktivitets- och 
utbildningsområdet i Kronetorp vilket tydliggörs i Fram-
tidsplanen.

Platsen som PRO Åkarp benämner ”området” antas vara 
Kronetorpsområdet. Det kommer att finnas möjlighet 
till biltrafik i Kronetorpsområdet. Planeringen i Burlövs 
kommun utgår från stationsnära lägen och de befintliga 
kollektivtrafikstråken som också kommer att förbättras, 
särskilt när Burlöv C blir en regional pendlarstation. 
Satsningar görs också på gång- och cykeltrafiken. Detta 
gör att förutsättningarna för att förflytta sig utan bil 
kommer att vara mycket goda och förhoppningsvis väljer 
fler att inte köpa bil. Förtydligande görs i Framtidspla-
nen under rubriken ”Framtidens gång- och cykelvägar” 
att Kronetorpsområdet ska ha god framkomlighet för 
personer med nedatt rörelsförmåga. En pendlarparke-
ring planeras i anslutning till Burlöv C. Burlöv Centers 
parkering planeras att förtätas med bebyggelse med 
parkering under gårdar och i parkeringshus.

Det planeras för en ny stadspark i Kronetorpsområdet 
där vatteninslag och möjlighet till uteservering ses som 
positivt. Ambitionen är att det ska vara många gröna 
inslag i området som exempelvis gatuplanteringar, gröna 
tak och väggar, gårdar, fickparker och bullerskydd. Detta 
beskrivs och kommer att stå kvar i bland annat kapitlet 
”Grönt och värdefullt”

Lundavägen kommer att till viss del få en annan ka-
raktär vid Burlöv Center och Svenshög om det förtätas. 
Utbyggnaden av Kronetorpsområdet kommer också att 
bidra till att Lundavägen få fler in- och utfarter och att 
hastigheten sänks. Tanken är också att cirkulationsplat-
sen för Lundavägen - Kronetorpsvägen ska bli mindre 
alternativt att det kanske blir en korsning. Intentionerna 
i Framtidsplanen är att dessa vägar ska bli stadsgator, 
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detta förtydligas i kartmaterialet. Andra lösningar för 
bättre infarter till Burlöv C ska också ses över. 

Burlövs kommun arbetar med en ny arkitekttävling för 
Kronetorpsområdet till vilken även Burlöv C ska knytas. 
De tävlande ska precis som PRO Åkarp önskar titta på 
lösningar för att sammanbinda Kronetorp med allén 
mot Burlöv C. Att detta är en viktig axel förtydligas i 
Framtidsplanen. Vid Burlöv C planeras det för ett nytt 
torg, här kan det bli aktuellt med torghandel och ute-
scen, dessa exempel läggs till under rubriken ”Handel” i 
Framtidsplanen.

Skola, förskola och fritidsaktiviteter planeras det för i 
aktivitets- och utbildningscentrumet i Kronetorpsområ-
det i anslutning till den nya stadsparken. Det är mycket 
möjligt att det blir aktuellt med ett nytt kommunhus 
när kommunens befolkning och organisation växer. En 
mycket lämplig placering är då vid Burlöv C vilket Fram-
tidsplanen kompletteras med.

Det är inte klart vem som ska äga och hur Åkarps 
stationshus ska användas i framtiden men kommunen 
ser positivt på att byggnaden ska användas för någon 
verksamhet som är öppen för allmänheten.

Burlövs kommun arbetar med att förbättra befintliga 
gång- och cykelvägar samt att bygga nya. Där det är 
möjligt separeras också gång- och cykeltrafikanter från 
varandra. På Alnarpsvägen planeras det för en ny gång- 
och cykelväg, tillägg görs i kartmaterialet i Framtidspla-
nen att detta bör gälla utmed hela Alnarpsvägen. En ny 
hastighetsplan är under framtagande och kommer efter 
beslut i Tekniska nämnden att inarbetas i Trafikplanen. 

Tillägg görs i Framtidsplanen att utformningen av 
fritidsområden bör göras så att de i så stor utsträckning 
som möjligt ska kunna nyttjas  av personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

Skjutbanan ligger i Malmö stad så Burlövs kommun har 
inte rådighet över denna mark. Enligt utställningshand-
lingen av Malmös nya översiktsplan ska möjligheten 
att utveckla Spillepengens skjutbana till ett regionalt 
skyttecentrum utredas. Detaljplanen för Spillepeng som 
tillåter skjutbana är dock gemensam för Malmö, Burlöv 
och Lomma så denna är antagen av kommunfullmäktige 
i Burlöv. Den del av Spillepeng som redan idag är rekrea-
tionsområde kommer även fortsättningsvis att vara det. 
Den del  som är avfallsanläggning kommer att på sikt 
göras om till ett fritidsområde vilket även finns med i 
den gällande detaljplanen för området.    

Burlövs kommun arbetar med bullerproblematiken 
på många sätt. I de detaljplaner som upprättas utförs 
bullerutredningar för att sätta krav på skydd om riktvär-
dena överskrids. Marklov tas också fram för att förstärka 
och bygga nya bullerskydd. Trafikverket utför bullerut-
redningar som leder fram till vilka skydd som ska anläg-
gas i samband med utbyggnaden av Södra stambanan. 
Detta bevakar kommunen noga. 

Segeåns Vattendragsförbund och 
Vattenråd
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd tycker att 
Framtidsplanen är mycket ambitiös och välskriven.

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd anser att 
man vid mynningen till Sege å kanske bör göra no-
grannare beräkningar på framtida vattenstånd till följd 
av klimatförändringar eftersom havet pressar på uti-
från med höjda nivåer och att Sege å periodvis kan få 
stora volymer vatten som ska ut i Öresund. Tre meter 
är kanske inte tillräckligt i detta område men det är en 
bra början att avsätta de ytorna. Det ses som positivt 
att Burlövs kommun har avsatt ytor till naturmark 
längs Sege å och att man inte planerar att ta mer mark i 
anspråk i anslutning till ån. 

Hanteringen av dagvatten är viktig eftersom dagvattnet 
leds till Alnarpsån och Sege å. Segeåns Vattendrags-
förbund och Vattenråd anser att allt dagvatten måste 
genomgå någon form av rening och att alla stora 
P-platser ska vara försedda med oljeavskiljare. Det 
framförs att det är viktigt att fokusera på dagvattnets 
kvalitet och inte enbart se till kvantitet. Förbundet och 
rådet poängterar att det är viktigt att miljökvalitetsnor-
merna för vatten kan hållas och då måste det dagvatten 
som släpps ut vara av god kvalitet för att vi ska kunna 
nå en god ekologisk status i våra vattendrag. Segeåns 
Vattendragsförbund och Vattenråd är positiva till att en 
dagvattenpolicy ska tas fram. En bra dagvattenhante-
ring ses som extra angelägen eftersom Burlövs kom-
mun är liten till ytan och har stora arealer hårdgjorda 
ytor.

Kommentar: Klimatförändringarna kommer att 
studeras närmare genom tematiskt tillägg/planPM 
enligt ställningstagande på sidan 156 i Framtidsplanen. 
Klimatanpassningsplanen kommer vidare att utreda 
uppdämningseffekter i recepienten. Burlövs kommun vill 
dock poängtera att mynningen av Sege å främst ligger 
i Malmö stad varpå mellankommunal samverkan är 
nödvändig för att minimera riskerna i Burlövs kommun. 
Burlövs kommun menar genom formuleringen i över-
siktsplanen att forskningsläget går mycket snabbt fram 
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och behöver följas kontinuerligt. Sett till den senaste 
tiden har den framtida prognosticeringen kontinuerligt 
höjts allt eftersom forskningen utvecklats. När klimatan-
passningstillägget tas fram kommer den att ta hänsyn 
till det senaste forskningsunderlaget, men måste givetvis 
revideras allt eftersom nya prognoser tas fram. Som 
Segeåns vattendragsförbund noterat har ingen ny bebyg-
gelse planerats i området, dock måste klimatanpass-
ningsplanen ta hänsyn till eventuella skyddsåtgärder för 
redan befintlig bebyggelse.

Frågan om dagvatten avser kommunen utreda och 
besvara i kommande dagvattenpolicy/strategi vilket finns 
som ställningstagande på sidan 115 i Framtidsplanen. 
Kommunen har en god tradition av arbetet med dag-
vatten i nya detaljplaner, men arbetet behöver formali-
seras i till exempel en strategi. I de övergripande målen 
för vad en policy bör belysa anges i Framtidsplanen på 
sidan 109 bland annat att ”Föroreningar av dagvatten 
begränsas, i synnerhet när det gäller metaller och petro-
leumprodukter”. Utgångspunkten är att dagvattenhante-
ringen ska ske i öppna system vilka länsstyrelsen över-
siktligt anger i planPM, Dagvatten, 1:1 2009-02-26, som 
god renare. Detta kommer att följas upp i planprogram 
och detaljplaner.

Socialdemokraterna i Burlöv
Socialdemokraterna i Burlöv tycker att Framtidsplanen 
verkligen visar på de utmaningar som kommunen står 
inför under en lång period, inte bara strategiskt utan 
även visionärt. De tycker att det är viktigt, precis som 
planen tar upp på flera ställen, att stärka identiteten. 
Bygga vidare på mångfald och ta nytta av den närhet 
kommunen har till både Lund och Malmö och inte 
minst den stora tillgång som utbyggnaden av järnvägen 
kommer att innebära. Burlöv blir ett av naven i den 
här regionen. Med målorden, trygg och nära, grön och 
skön, liv och rörelse som ledstjärnor i framtiden kan 
kommunen dessutom förstärka inriktning men också 
identitet enligt Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna tror på scenariot 2030 och den 
utbyggnad som presenteras i planen för att i framtiden 
kunna behålla servicen för invånarna. I planen delas 
kommunen in i fyra delar vilket de i nuläget inte har 
några synpunkter på dock kan de se problem i framti-
den att behålla rekreationsområden och odlingsland-
skap då kommunen ligger där den ligger och kommer 
att påverkas av andra faktorer som man inte råder över. 
Socialdemokraterna anser därför att kommunen måste 
vara mycket observant på viktiga markområden för 
kommande exploatering och utbyggnad i framtiden.

Beskrivningen av de tre centrum, Arlöv, Burlöv och 
Åkarp, blir också de som kommer att utgöra den 
huvudsakliga utbyggnaden med sina stationsnära 
lägen enligt Socialdemokraterna. Med den befolk-
ningsökningen som beskrivs har de dock svårt att tro 
att biltrafiken kommer att minska. De nämner även 
ökningen av sysselsättningen med 11 000 arbetsplatser 
och en utbyggnad av Burlövs C som fortfarande kom-
mer att vara ett handelscentrum för veckohandlande 
familjer både boende i kommunen men också ifrån 
andra kommuner. För att centrat ska bära sig så måste 
det också finnas många möjligheter att parkera enligt 
Socialdemokraterna. Vilket de tycker kan och bör lösas 
på ett strategiskt sätt. Däremot tror de att man måste 
underlätta för trafiken att så lätt som möjligt ta sig ut 
på de stora vägarna som omgärdar kommunen för att 
slippa onödig trafik in genom kommunen.

Kommunens styrka är enligt Socialdemokraterna läget, 
man tar sig snabbt hit och snabbt här ifrån vilket un-
derlättar en pendling i båda riktningarna. Detta är en 
stor fördel för Burlöv och med en planerad pendlarsta-
tion ser de enorma möjligheter för invånarna både till 
större ”upptagnings”-område då det gäller näringsliv 
och arbete men också till kultur och idrott med mera. 
Ändå kvarstår enligt Socialdemokraterna bekymret, 
Stora Bernstorp och kommunikationen ut dit och med 
planerad utbyggnad måste kommunen se till att få en 
fungerande kollektivtrafik till detta område.

Med Framtidsplanens planerade invånarantal ser 
Socialdemokraterna kommunens strategiska plats som 
en stor tillgång, det planerade Kronetorpsområdet, 
förtätning i Arlöv längs med Lommavägen, Svens-
högsområdet, längs med Dalbyvägen och området 
kring Wennerts väg. Nybyggnation av villor/låghus/
marklägenheter i Åkarp, Arlöv och Burlövs egnahem 
gör att mångfalden av upplåtelseformer har sin attrak-
tionskraft och då i samklang med det stationsnära läget 
enligt Socialdemokraterna.

Beskrivningen i planen om att rensa upp längs vatten-
stråken är enligt Socialdemokraterna oerhört positivt 
för att möjliggöra människors närvaro men också att 
man ser till att det bildas stråk till och från de grönom-
råden som finns idag som Alnarpsparken, Kronetorp-
sparken, Granebacken och Spillepeng. Möjligheterna 
att anlägga den planerade parken på 5 ha på
Kronetorpsområdet tror Socialdemokraterna inte är 
möjligt, en park på l ha kan vara möjlig samtidigt som 
det gröna måste genomsyra all planering och möjliggö-
ra för alla att ta sig till ovan nämnda områden anser de. 
Kommunen är Sveriges näst minsta kommun till ytan 
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vilket man också måste ta hänsyn till. Nya trädplante-
ringar och användning av bullervallar som grönytor ser 
de positivt på.

I en Framtidsplan får inte detaljerna styra, det ska 
vara en övergripande plan och en inriktning och vilja 
ska visas i planen. Därför ska inte höjder regleras i 
en framtidsplan på staket anser Socialdemokraterna. 
Däremot tas exempel upp på så kallade landmärken 
vilket de tycker är positivt och en möjlighet att bygga 
ett sådant vid Burlövs Center, ett landmärke på cirka 
20 våningar ser Socialdemokraterna som en möjlig-
het. De ser också en möjlighet att bygga ett högre hus 
på l 0-14 våningar vid Lommavägen vilket skulle öka 
attraktionen av området och vara en början till det nya 
området bakom.

När det gäller Kronetorpsområdet ser Socialdemokra-
terna problem att kunna exploatera så fördelaktigt som 
möjligt om övervägande av marken ska inrymma kom-
munens egna verksamheter som bad, park, skolor och 
idrottsanläggningar. Detta kräver enligt Socialdemo-
kraterna en mer djupgående planering och diskussion 
om var i kommunen dessa ska ligga.

Övriga kommentarer från Socialdemokraterna:
• Bra att flagga upp för planering av vattenavrinning.
• Att se positivt på Simrishamnsbanan men att kom-
munen i nuläget inte kommer att arbeta för en sta-
tion inom Burlövs kommun. (Det går inte att sia om 
framtiden).
• Ett yttre godsspår säger Socialdemokraterna nej till.
• Vindkraft säger Socialdemokraterna också nej till då 
det skulle innebära en olägenhet på kommunens ” lilla 
yta”.
• Positiva till framtida HH-förbindelse.
• På sikt vill Socialdemokraterna se över framtidens 
Bernstorps mosse och användning av denna. Kanske 
ska man värna om dammarna vid Arlövsgården där 
storkar ibland ses spatsera omkring.
• Den planerade rampen vid E6 vid Lomma får inte 
ske på bekostnad av avfart/påfart för kommunen vid 
Åkarp.
• Kommunen behöver också belysa vad det får för 
konsekvenser att uppnå målen när det gäller biltrafi-
ken, hur nåbar och tillgängligt blir exempelvis Burlövs 
Centrum? Kommunen finns och verkar i en tillväxtre-
gion så det kan vara svårt.
• En fantastisk vision och en kreativ framtidsplan för 
en kreativ kommun.

Kommentar: Burlövs kommun har ont om mark. Det 
är viktigt att ta tillvara på de resurser som finns. Fram-

tidsplanens bedömning är att inom 1 km från Burlöv 
C är det lämpligt med tät blandad stad. Exploateras 
Kronetorpsområdet tas jordbruksmark i anspråk och 
det är därför viktigt att spara jordbruksmarken utanför 
E22:an. Att bevara rekreationsområdena från exploate-
ring och utveckla grönstrukturen har stor betydelse för 
kommunens attraktionskraft, särskilt om invånarantalet 
kommer att öka så pass mycket som det enligt Framtids-
planen går.

Biltrafiken kommer troligtvis inte att minska eftersom 
Burlöv och grannkommunerna räknar med en ökad 
befolkning. Däremot är målet att andelen som åker bil 
minskar till förmån för gång, cykel- och kollektivtrafik. 
Ett mål är också att så mycket som möjligt av genom-
fartstrafiken i kommunen ska gå på de övergripande 
trafiklederna, därför blir kopplingarna dit viktiga. Den 
trafik som kör på det inre vägnätet bör ha målpunkter 
inom kommunen. Framtidsplanen tar ställning för att 
ta fram en ny parkeringspolicy, se sidan 114. Samarbete 
sker också med Burlöv Center angående utvecklingen 
där och  hur man skulle kunna lösa parkeringsproblema-
tiken om centrets parkering förtätas med bebyggelse.

Framtidsplanen föreslår nya busskopplingar i kapitlet 
”Trafik och annan infrastruktur” för att bland annat få 
bättre kommunikationer till Stora Bernstorp. Om man 
idag ska åka från Arlöv måste man tyvärr åka in till 
Östervärn i Malmö med buss 130 eller 172 för att sedan 
byta till buss 4 till Stora Bernstorp. Under 2013 kom-
mer även gång- och cykelvägen mellan Arlöv och Stora 
Bernstorp att kopplas samman vilket gör att förutsätt-
ningarna för att cykla förbättras.    

Den täta blandstaden bedöms inte kunna komma till 
stånd utan en attraktiv stadspark, kommunala verksam-
heter och ett attraktivt centrum. Burlöv har exempelvis 
ingen badstrand eller skog och måste bygga attraktivitet 
för att bli ett lockande boende- och arbetsplatsalterna-
tiv i regionen. Att även ha kommunala verksamheter i 
Kronetorpsområdet ses som en nödvändighet om hela 
detta stora område om 100 ha ska exploateras och få så 
många nya invånare. De kommunala verksamheterna 
med förskola, skola, bad och idrottsanläggningar kom-
mer också att öka attraktiviteten och därmed mark-
priserna i området. Området som är utmärkt för dessa 
ändamål i Framtidsplanen är även tänkt för bostäder 
och verksamheter. Exempelvis skulle en byggnad med 
förskola i bottenplan kunna ha kontor och bostäder i de 
övre våningarna. 

Burlövs kommun är en av de kommuner i hela Sverige 
som har minst allemansrättslig mark och grönområden. 
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En större stadspark, som knyts samman med övrig grön-
struktur, skulle vara ett välkommet inslag i att erbjuda 
kommunens invånare ett större rekreationsutbud. En 
vacker park hade ökat intresset för området och bostäder 
i direkt anslutning och med utsikt över parken är alltid 
extra attraktiva. Grönytor för dagvatten kommer att 
krävas för att kommunen ska kunna erbjuda en tillfred-
ställande hantering ur kapacitets-, biologisk-, rening- och 
rekreationssynpunkt. Det är därför viktigt att låta dessa 
interagera för att maximera vinsten socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt.

Det har inkommit många yttranden som är positiva till 
att utöka grönstrukturen. Cirka 36 % av yttrandena har 
lyft fram grönstrukturen som viktig på olika sätt. Bland 
annat är Tekniska nämnden positiv till att man värnar 
om och utökar de grönområden och offentliga miljöer 
som finns i kommunen. LRF:s kommungrupp i Burlöv 
tycker att utformningen av hela Kronetorpsområdet ska 
ske så att inslagen av gröna miljöer blir rikliga.

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att för att uppnå 
en bra folkhälsa behövs tillgång till grönområden och 
trygga promenad- och cykelstråk. De skriver vidare att 
närhet till naturen/grönområden, att få vacker utsikt, en 
omgivning som är vacker och ett gott utbud av naturliga 
mötesplatser såsom torg och parker är viktiga faktorer 
vid planeringen av framtida boendemiljöer. 

Miljö- och byggnämnden har i sitt yttrande skrivit att 
Alnarpsåns vattenhållande kapacitet bör utökas genom 
till exempel dammar för att motverka översvämnings-
risker. Nämnden skriver att sankmarken vid Mossvägen 
bör nyttjas som rekreationsområde (stadspark) förenat 
med översvämningsytor för Alnarpsån. Det är enligt 
Miljö- och byggnämnden alltså viktigt att ha en större 
park här för att kunna ta hand om dagvattnet, avlasta 
Alnarpsån och minska översvämningsriskerna. Nämn-
den tycker vidare att det är mycket viktigt att kompen-
sationsåtgärder och balanseringsprinciper kommer till 
stånd i samband med förtätning eftersom kommunen 
redan idag i stor utsträckning saknar sammanhängande 
och attraktiva grönstråk inom tätorterna.

Även Centerpartiet är positiva till en ny badanläggning, 
en ny idrottshall samt fotbollsplaner i anslutning till 
parkområdet. De anser att utformningen av hela Kro-
netorpsområdet ska ske så att inslagen av gröna miljöer 
blir rikliga.  

Genom att placera förskola och skola i anslutning till 
parken ges möjlighet att använda detta område som en 
”förlängd skolgård” och för undervisningen. Enligt Miljö- 

och byggnämndens yttrande för Framtidsplanen är barn 
extra känsliga för både buller och luftföroreningar och 
skolor och förskolor bör därför inte placeras vid kraftigt 
trafikerade gator, stängda gaturum, nära industrier och 
större garage. En lämplig placering utifrån Miljö- och 
byggnämndens yttrande torde därför vara i Krone-
torpsområdet i anslutning till en stor park där luftföro-
reningarna inte stängs in i trånga gaturum. Bra skolor 
och grönområden är också ofta avgörande faktorer när 
människor ska välja bostadsområde.

Flera inkomna yttranden pekar på betydelsen av att 
kunna samla funktioner som skola, park, bad och fri-
tidsverksamheter nära varandra, vilket skulle kunna ske 
i det stora Kronetorpsområdet. Ett stort område mellan 
Södra stambanan och Lundavägen är redan detalj-
planelagt som fritidsområde. Enligt Socialnämndens 
yttrande är det viktigt att skapa naturliga mötesplatser 
med möjligheter till olika aktiviteter och träffpunkter för 
integrerande, generationsöverskridande och fysiska ak-
tiviteter. De framhåller att möten mellan den äldre och 
den yngre generationen skapar förståelse för varandras 
olika intressen. Kultur- och fritidsnämnden understryker 
i sitt yttrande vikten av att skola, bad, idrottsanlägg-
ningar, allaktivitetshus och multihall ligger nära varan-
dra på Kronetorpsområdet för både attraktionskraften 
och samordningseffekten. Arlövs Boll- och Idrottsfören-
ing stödjer i sitt yttrande till fullo att utbyggnaden av 
Kronetorpsområdet ger möjlighet att samla många olika 
verksamheter och funktioner nära varandra. Att samla 
en skola, aktivitetsgård, bad, multihall, idrottsplats och 
samlingslokal för föreningslivet tillsammans med en 
stadspark i ett aktivitets- och utbildningscentrum ger 
fantastiska möjligheter till samordningseffekter och en 
stor attraktionskraft enligt föreningen.

Exakta placeringar för olika verksamheter och funktio-
ner är ännu inte beslutade för Kronetorpsområdet. En 
arkitekttävling är påbörjad för hela området, de tävlande 
ska bland annat titta på kvarterstruktur, infrastruktur, 
mötesplatser och var olika funktioner ska finnas. 

Preciseringarna angående höjder på plank och murar tas 
bort i ställningstagandet Framtidsplanen. En policy för 
plank och murar ska tas fram enligt ställningstagande på 
sidan 50 i Framtidsplanen. Utgångspunkten i Framtids-
planen har varit att de flesta ska kunna se över staket, 
plank och murar för att skapa kontakt mellan olika 
stadsrum och för trygghetens skull.

Ett högre hus vid Lommavägen är ytterst tveksamt efter-
som det där inte kommer att finnas något centrum och 
mötesplats. 
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I Framtidsplanen ser kommunen positivt på Simris-
hamnsbanan men det planeras inte för någon station 
inom kommunen inom Framtidsplanens tidsrymd.

Framtidsplanen har inga markområden avsatta för ett 
yttre godsspår.

Framtidsplanen säger nej till vindkraft i nuläget men vi-
sar på eventuella möjligheter för lämpliga placeringar på 
längre sikt. Utredningsområdet som ligger i närheten av 
Simrishamnsbanan tas bort i Framtidsplanen till förmån 
för tågtrafiken och riksintresset för kulturmiljö. 

I Framtidsplanen ses HH-förbindelsen som en positiv ny 
koppling. En framtida förbindelse mellan Helsingborg 
och Helsingör är särskilt intressant för godstrafik på 
järnväg då denna skulle kunna avlasta Öresundsbron 
och Södra stambanan och därmed Burlövs kommun.  

Bernstorps mosse är ett av kommunens mest värdefulla 
naturområden. Mossen har naturvärdesklass 1 enligt 
den gjorda naturvårdsutredningen som även anser att 
objektet är av intresse på nationell nivå. Det är ett art-
rikt område och kalkrikkärr av detta slag är som biotop 
mycket hotat i hela landet. Bland annat rymmer mossen 
flera fridlysta arter som exempelvis orkidéer. Bernstorps 
mosse finns med i Skåne läns naturvårdsprogram. Mos-
sen är en viktig del i den sammanlänkade övergripande 
grönstrukturen i kommunen. Allmänheten har tillgång 
till mossen, det finns en uppsatt informationstavla och 
passage i staketet. Området betas av kor och får, våren 
2012 var både barn och press närvarande vid kosläppet. 
Det finns befintlig gång- och cykelväg som ansluter till 
platsen och genom att utöka natur- och kulturstigarna 
och cykelvägarna ges en större tillgänglighet till området. 
Beskrivningarna och ställningstagandena om Bernstorps 
mosse förslås således vara kvar i Framtidsplanen. Någon 
annan användning än naturområde bedöms inte som 
lämpligt. Golfbanan och dammarna vid Arlövgården 
finns beskrivna i naturvårdsutredningen och dessa pla-
neras att värnas.  

Trafikplats Alnarp med av- och påfart till E6:an från 
Åkarp finns med i kartmaterialet i Framtidsplanen för 
att markera behov av trafikåtgärd. Det behövs vidare ut-
redningar för eventuella nya kopplingar till motorvägen. 
Det är främst Trafikverket som är ansvarig för detta.

Burlöv C har idag god tillgänglighet och detta kom-
mer att förbättras när det blir en pendlarstation med 
Öresundståg, när bussarna kan kopplas till stationen 
och med utökade gång- och cykelvägar. Intentionerna 
i Framtidsplanen är att bygga i stationsnära lägen för 

att minska bilanvändningen och skapa ett mer hållbart 
samhälle. Man ska kunna bo i Burlöv utan bil. Burlöv C 
kommer även fortsättningsvis att vara tillgängligt med 
bil men det kommer att bli nya lösningar för exempelvis 
vägar och parkering.  

SPF
SPF tycker att inmatningen av starkström till trans-
formatorn brevid badet bör flytta, antingen till andra 
sidan järnvägen eller grävas ner.

SPF vill starta nybyggnad av badhus med godkänd 
50-metersbassäng, simhall, läktare, hopptorn med 
mera i den borttagna kraftledningens spår. De vill att 
byggnaden ska utgöra första delen av en bullerskärm 
mot järnvägen och att baksidan ska utgöra högsta 
delen i huset. Projektering bör vara startad anser för-
eningen. Idrottsplatsen tycker de ska flyttas till andra 
sidan av E22.

Kronetorpsmarken är så oerhört dyrbar och viktig för 
kommunen att planläggningen inte får slarvas fram 
påpekar SPF. Inte någon annan plats i kommunen har 
liknade möjligheter för lokaltrafik anser föreningen. 
De tycker ingen plats är lämpligare att rymma 10 000 
nya invånare. Utbyggnaden måste maximeras till det 
yttersta anser föreningen. De tycker vidare att Burlövs 
plats i historien måste markeras på ett riktigt sätt. De 
vill att Burlöv endast ska nämnas i samband med det 
nya Burlövs Centrum som ska markeras med ett torg i 
storleken 200x150 m som har sina kortsidor mot Lun-
davägen i öster och järnvägen i väster, 100-150 m söder 
om Mossvägen. Måtten är enligt SPF höftade som 
minsta möjliga. På västra sidan ska det nya Medbor-
garhuset växa upp tycker föreningen och att byggnaden 
ska motsvara behovet för 100 år framåt. Föreningen 
anser att höjden gärna kan vara mycket hög. Därige-
nom skulle Burlövs kommuns centrum markeras enligt 
föreningen. Projekteringen bör starta omedelbart anser 
SPF.

SPF vill fortsätta förlängningen av badet med lokaler i 
minst två våningar eller mer för dagliga verksamheter 
som till exempel förenings- och fritidslokaler av olika 
slag för såväl yngre som äldre. De vill även ha allaktivi-
tetshus typ kulturhuset Anders i Höör.

Fortsätt förlängningen norrut med en multiidrottshall 
med internationella mått, som är försedd med läktare 
för åskådare föreslår SPF. De vill också avsluta bul-
lerdämpningen norrut med ett parkeringshus som 
ansluter till Mossvägen.
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Föreningen tycker att skolornas placering, verksam-
hetsplatserna och vägnätet i Kronetorpsområdet ska 
läggas ut. Hela Kronetorpsområdet bör hållas bilfritt 
anser de. Mossvägen bör bli tillfartsgata och vara klar 
samtidigt med spårutvidgningen tycker föreningen. De 
vill att lägenhetsproduktionen ska starta och att det ska 
byggas högt.

Föreningen vill sänka förbindelsen mellan Tågarpsvä-
gen och Företagsvägen för att medge trafik med buss.

SPF vill göra korsningen Lundavägen-Dalbyvägen till 
Arlövs centrum. Nytt Medborgarhus betingas av ökat 
behov av arbetsplatser för tjänstemän och politiker på 
grund av ökat antal innevånare enligt SPF. Det gamla 
Medborgarhuset har utökats flera gånger. Samtliga hus 
i kvarteret bör rivas för att ge plats till ett utvidgat torg 
och ny hyresfastighet anser föreningen. De vill att på 
det nya frilagda området ska en större plats än Socker-
bitstorget läggas in. De vill ha ett nytt vackert stilrent 
hus med rundning och indraget hörn i tegel, med affä-
rer i bottenplanet och bostäder i fyra våningar ovanför, 
längs Lundavägen, det större torget och Lommavägen 
fram till den lilla parken. Parkeringsmöjligheter ska 
ligga på gårdssidan enligt SPF. De anser också att inne-
hållet ska bestämas av vilka verksamheter som läggs in 
i bygget. Projektering bör starta senast 2015 då det nya 
kommunhuset bör var klart anser föreningen.

SPF vill flytta cykelbanan genom Arlöv till andra sidan 
gatan från kommungränsen mot Malmö till infarten 
till Lyckö gård. Föreningen anser att gatunivån under 
Lommabanan ska sänkas eller att järnvägsbron ska 
höjas för att medge busstrafik.

SPF tycker att ortsnamnen ska användas till/som sta-
tionsnamn, exempelvis Arlöv, Åkarp, Rinnebäck, Sege 
i kommunen.

Övriga synpunkter från SPF:
• Bygg motionshall till Svanetorp-, Svenshög- och 
Humlemadskolan.
• Bygg matsal och motionshall till Södervångskolan.
• Avveckla lägenhetsdaghemmen. 
• Bygg till båda Dalslundskolorna.
• Bygg ett gemensamt kök för tillagning av all kom-
munal mat.
• Gör om köket på Harakärr till dagcentral.
• Sänk gatan under Lommabanan så det går att passera 
med personbil mot och från Bolevarden. Sänk gatan 
under banan vid ICA-lagerhuset så det går att köra ut 
på Ringvägen med buss eller lastbil.

Kommentar: I dialog med E.ON har det framkom-
mit att det inte är ekonomiskt försvarbart att flytta/
gräva ner transformatorstationen. Däremot pågår det 
ett arbete med att få koncession för att kunna gräva ner 
ledningarna.  

Ett nytt badhus planeras i Kronetorpsområdet. Om 
byggnaden placeras mellan järnvägen och den planerade 
stadsparken skulle den kunna fungera som bullerskärm. 
Att flytta idrottsplatsen från Kronetorpsområdet till an-
dra sidan E22 bedöms inte som lämpligt då det ses som 
viktigt att bevara den odlingsmarken och riksintresset 
för Kulturmiljö där när Kronetorpsområdet exploateras 
med stationsnära bebyggelse. Vidare är det viktigt att 
kunna samla olika funktioner som exempelvis fritidsak-
tiviteter, skola, sport, bad och park nära varandra för att 
uppnå attraktivitet, integration, en samlande mötesplats 
och samordningsvinster.

Planeringen för Kronetorpsområdet har pågått under 
lång tid. En arkitekttävling för hela området är påbörjad 
för att ta fram en skelettplan och underlag för framtida 
detaljplaner. Beräkningar har gjorts att Kronetorpsom-
rådet kan rymma cirka 7 300 invånare och runt Burlöv 
C cirka 3 300 invånare. Utgångspunkten för att exploa-
tera Kronetorpsområdet är just att kollektivtrafiken är så 
god och att en stor del ligger inom stationsnära läge från 
Burlöv Centralstation. Tanken är att bebyggelsen ska 
vara högre närmast Burlöv C för att sedan bli lägre när 
den närmar sig Åkarp. Det planeras för ett nytt torg mel-
lan Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Måtten och 
utformningen för torget är ännu inte bestämt. Den vik-
tigaste ingrediensen för att lyckas med skapandet av ett 
torg är människor. Mellan Burlöv C och Burlöv Center 
finns människorna och därmed är det här möjligheterna 
till ett lyckat torg är störst. I Kronetorpsområdet planeras 
det för en ny stadspark där SPF nämner att ett nytt torg 
bör ligga. Det finns inga beslut för ett nytt Medborgarhus 
men när kommunen växer med så många invånare och 
organisationen växer kan ett nytt hus bli aktuellt. En 
lämplig placering är då i anslutning till den nya central-
stationen. Om Burlövs kommun ska ha ett högt hus, ett 
landmärke, är det i Centralstationens omedelbara närhet 
det bör byggas och i en skala som passar i Burlöv, detta 
finns beskrivet på sidan 80.

I Kronetorpsområdet planeras det för ett aktivitets- och 
utbildningscentrum där lokaler för kultur-, fritids- och 
föreningsaktiviteter kan placeras tillsammans med bad, 
park och skola. Detta skulle bli en mötesplats för såväl 
yngre som äldre. En multiidrottshall i området skulle 
också kunna fungera för kulturevenemang. Troligtvis 
behövs också ett parkeringshus. Placeringen av bygg-
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naderna planeras i Framtidsplanen kunna göras så att 
bullret minskar i området. Ett pendlarparkering planeras 
också i anslutning till Burlöv Centralstation.

Idagsläget finns det ingen färdig skelettplan för Krone-
torpsområdet. En arkitekttävling har påbörjats där de 
tävlande bland annat ska titta på vägnätet och var olika 
funktioner ska ligga. Kronetorpsområdet kommer inte 
att vara helt bilfritt eftersom det rör sig om ett stort om-
råde som ska kunna nås av många människor. Men må-
let är självklart att så många som möjligt ska gå, cykla 
och åka kollektivtrafik. Tillgången till kollektivtrafik är 
mycket god och kommer förbättras i och med att Burlöv 
Centralstation även kommer att få Öresundståg. Det 
kommer att finnas stora möjligheter att bo och arbeta i 
Kronetorpsområdet utan att ha tillgång till bil.

Framtidsplanen föreslår att busstrafik ska kunna gå 
under Lommabanan mellan Tågarpsvägen och Företags-
vägen.

Korsningen mellan Lundavägen, Lommavägen och Dal-
byvägen utgör redan idag Arlövs centrum. Mycket kan 
dock göras för att förbättra centrumet, bland annat göra 
om Lommavägen, ha fler utåtriktade verksamheter och 
aktivera Sockerbitstorget. Flyttar kommunens organisa-
tion från det nuvarande Medborgarhuset kan detta hus 
användas för någon annan verksamhet. Medborgarhuset 
är ritat av den kända arkitekten Hans Westman och är 
med i kommunens Bevarandeplan. Huset är skyddat i 
detaljplan och får inte rivas. Det finns utrymme för för-
tätning i Arlövs centrum utan att man behöver riva den 
befintliga bebyggelsen.

I dagsläget finns inga tankar på att flytta gång- och cy-
kelbanan utmed Lundavägen till andra sidan. Däremot 
kommer åtgärder göras för att förbättra kvaliteten.

I framtiden kommer det att finnas tre järnvägsstationer 
i Burlövs kommun. Framtidsplanen föreslår att stations-
namnen ska vara Burlöv Centralstation, Åkarps station 
samt den framtida Arlövs station eller om det inte går 
Arlövs norra station på Lommabanan. På så sätt får de 
två orterna var sin station och Burlöv Centralstation blir 
en knutpunkt och pendlarstation för hela kommunen. 
Rinnebäck är även en plats i Kävlinge och Tågarps sta-
tion finns redan i Svedala kommun.

Lägenhetsförskolorna planeras på sikt att avvecklas. En 
ny förskola i Åkarp är precis färdigställd och det planeras 
för en ny i Arlöv för att kunna avveckla lägenhetsför-
skolorna. Utbildnings- och kulturförvaltningen arbetar 
med en översyn av skolorna för att titta på eventuella 

omstruktureringar, särskilt i Åkarp. I detta arbete kom-
mer man då även att titta på exempelvis motionshallar, 
matsalar och vilka skolor som eventuellt ska byggas till. 
En ny motionshall är planerad till Svenshög. Framtids-
planen ser skolområdet i Dalslund som ett utav tre större 
skolområden där många funktioner kan samlas. Exakt 
var tillagning av kommunal mat ska ske är inget som 
behandlas i en översiktsplan. 

Om det med ”Bolevarden” är Tågarpsvägen som avses 
så är det i Framtidsplanen utmärkt att denna väg ska 
sammanbindas med Företagsvägen genom tunnel under 
Lommabanan. Denna koppling är då främst tänkt för 
gång- och cykeltrafik samt för kollektivtrafik, det finns 
idagsläget inga planer på att även tillåta biltrafik. Tun-
neln kommer att göras om när Lommabanan får en ny 
station, Arlövs station. Utformas tunneln för kollektiv-
trafik kommer det i framtiden även finnas möjlighet 
att tillåta biltrafik om det då bedöms som lämpligt. Det 
finns för närvarande inga planer på att sänka Kilvä-
gen under Lommabanan. Det ses inte som lämpligt att 
leda in ytterligare lastbilstrafik på Lommavägen och S. 
Virvelvägen. Att bygga om underfarten skulle troligtvis 
också innebära tekniska svårigheter med järnvägsbron 
och stora kostnader.  

Stiftelsen Spillepeng
Stiftelsen Spillepeng avstår från att yttra sig i ärendet.

Svensk Galopp och Skånska 
Fältrittklubben
Svensk Galopp och Skånska Fältrittklubben har ge-
mensamt lämnat ett yttrande.

Svensk Galopp och Skånska Fältrittklubben önskar att 
det i den kommande översiktsplanen tas hänsyn till 
framtida alternativ användning av det område som 
idag inryms inom detaljplan nr 200 (fastigheten Arlöv 
11:3 m.fl.) och som idag används av Malmö Burlöv 
golfbana. Den alternativa användning som föreslås är 
ett hästsportcentrum med utgångspunkt i en galopp-
bana.

Svensk Galopp och Skånska Fältrittklubben bedömer 
att det idag inte torde vara möjligt att samordna en 
hästsportverksamhet med den befintliga golfverk-
samheten. De tror att det vore klokt att ett konkret 
alternativ infogas i översiktsplanen för det fall struk-
turomvandling inom golfsporten eller andra faktorer 
innebär att dagens verksamhet inte längre kan fortsätta 
på platsen.
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Svensk Galopp och Skånska Fältrittklubben framför att 
hästsportsverksamhet utgör en bra brygga mellan land 
och stad då det integrerar grön näringsverksamhet 
med bibehållna natur-/kultur- och miljövärden.
En hästsportverksamhet med utgångspunkt i en ga-
loppbana:

• Utformas från dagens befintliga användning av om-
rådet utan stora ingrepp i landskap och miljö.
• Bibehåller områdets gröna stråk och naturvärdena i 
området.
• Skulle kunna utformas så att tillgängligheten för 
allmänheten till Sege å ökar.
• Vara en flexibel sportanläggning med möjlighet till 
flera hästsportsdiscipliner och även sporter utan kopp-
ling till häst.
• Väl knyta an till det statliga Friluftsmålet.
• Skapa arbetstillfällen i kommunen.
• Vara en attraktion som bidrar till Burlöv kommuns 
profilering och varumärke.  

Kommentar: Framtidsplanen kompletteras med en öp-
penhet för fritidsändamål i området under beskrivning-
en av utvecklingen av Sege å. Det är viktigt att området 
även i framtiden ska vara grönt och kunna användas för 
fritidsändamål och ha tillgänglighet för allmänheten. En 
utökning av galoppbana på jordbruksmark bedöms inte 
som lämpligt.  

Kommunens bedömning är att det krävs en ändring av 
användningen i detaljplan om verksamheten ska ändras 
från golfbana till ett hästsportcentrum med galoppbana. 
Golfbanan ligger i både Burlövs kommun och Malmö 
stad varför Svensk Galopp och Skånska Fältrittklubben 
även måste prata med Malmö och givetvis Malmö Bur-
löv golfklubb om sina eventuella planer.   

Ung NU
Ung NU har efter ungdomsworkshopen den 6 novem-
ber sammanställt en rad olika synpunkter på Framtids-
planen från högstadieelever i både Arlöv och Åkarp.

Synpunkterna har lämnats in i 9 olika yttranden som 
alla redovisas här. Det är olika antal elever som har 
ställt sig bakom de olika yttrandena.  

21 elever genom Ung NU tycker att kommunen inom 
en snar framtid ska satsa på fler utomhusaktiviteter för 
barn och ungdomar genom att dels bygga fler lek-
platser, en skateboardpark samt möjliggöra för lagliga 
graffitiväggar, till exempel i samarbete med Burlövs 
Bostäder. Yttrandet hänvisar till Barnkonventionen ar-
tikel 23 ”Ett barn med funktionshinder har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt 
deltagande i samhället” samt artikel 31 ”Varje barn har 
rätt till lek, vila och fritid”.

26 elever genom Ung NU tycker att kommunen inom 
en snar framtid ska renovera, bygga till och fräscha 
upp befintliga idrottshallar i respektive Åkarp som Ar-
löv. I Åkarp gäller förslaget främst gällande avsaknad 
av läktare, fräschare omklädningsrum samt förbättrad 
ventilationssystem. I Arlöv gäller förslaget främst re-
novering av läktare, toaletter och önskan om en kiosk. 
Även i detta yttrande hänvisas till barnkonventionen 
artikel 23 och 31.

21 elever genom Ung NU tycker att kommunen inom 
en snar framtid ska satsa på en multisportarena eller 
förslagsvis allaktivitetshus med tillhörande multispor-
tarena som möjliggör för olika slags aktiviteter som 
också ska fungera som mötesplats för olika målgrupper 
och behov. Detta yttrande hänvisar också till barnkon-
ventionen artikel 23 och 31.

27 elever genom Ung NU tycker att kommunen inom 
en snar framtid ska satsa på en gemensam fritidsgård 
för både elever och ungdomar från Arlöv och Åkarp. 
Alternativt renovera och fräscha upp befintliga fritids-
gårdar på respektive skola. Inför renovering eller ny-
byggnation är det viktigt att bjuda in ungdomarna för 
en dialog där de också får en möjlighet att påverka och 
vara delaktiga genom att bland annat skapa förutsätt-
ningar för inkludering och handlingsutrymme. Även 
i detta yttrande hänvisas till barnkonventionen artikel 
23 och 31 samt till artikel 3 ”Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn”.

20 elever genom Ung NU tycker att gång- och cykel-
vägnätet idag är bra utbyggt i Burlövs kommun, men 
att det bör göras mer. Att ta sig fram med egen kraft 
och energi är både bra för hälsan och bra för miljön, 
speciellt när det gäller barn och ungdomar. 

Som barn och ungdom vill man oftast ta sig till och 
från hemmet genom att trampa eller gå för egen 
maskin och inte alltid vara beroende av vuxna anser 
eleverna. Detta påpekar eleverna kan i sin tur leda till 
att bilismen minskar i kommunen, då man slipper 
onödiga småsträckor med bil och samtidigt minskas 
koldioxidutsläppen.
 
De 20 eleverna genom Ung NU tycker att kommunen 
bör bygga ljusa och trygga gång- och cykelvägnät mel-
lan skolor, sporthallar och andra aktivitetshus, men 
även mellan buss- och tågstationer, ser de som en vik-
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tig punkt för att göra det lättare för barn och ungdomar 
att ta sig fram på egen hand. 

26 elever genom Ung NU anser att många ungdomar 
önskar att kollektivtrafiken utökas och tillgängliggörs 
även i de västra delarna av både Arlöv och Åkarp, så 
att man lätt kan ta sig till andra delar av kommunens 
orter men även till tågstationerna. Eleverna tycker att 
kommunen arbetar aktivt för att tillgängliggöra kollek-
tivtrafiken i hela Burlövs kommun. Yttrandet hänvisar 
också till barnkonventionen artikel 31 samt artikel 12 
”Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor 
som berör det”.

23 elever genom Ung NU har lämnat yttrande angå-
ende skolans lokaler. Skolan är Sveriges största arbets-
plats och för att skapa en välfungerande skola krävs det 
bra lokaler att studera i framför eleverna. Att involvera 
eleverna i arbetsmiljöarbetet är både en läroprocess 
och en viktig del i att skapa en skola för ungdomar av 
ungdomar anser eleverna. Att ge eleverna möjligheten 
att ge uttryck för sina ideer kring hur deras skola ska se 
ut till exempel ljusare lokaler, mer konst på väggarna, 
vara med och bestämma inredningen i skolan medme-
ra är en viktig del i den demokratiska processen anser 
eleverna. Yttrandet hänvisar till skollagen (2010:800) 
”4 kap. Kvalitet och inflytande”, under rubriken ”Infly-
tande och samråd” 9§ om att barn och elever ska ges 
inflytande över utbildningen. 

Att trivas i skolan är en betydande faktor för elevens 
välmående, lärande och arbetsmiljö. Eleverna ger 
liknelsen att om vi ser skolan som ett rum så ska detta 
rum förmedla kunskaper, erfarenheter, känslor och 
förväntningar som talar till barnen och ungdomarna. 
Rummet kan underlätta lärandet eller så kan rummet 
försvåra lärandet- Det beror helt och hållet på vem 
som utformat rummet anser eleverna. De 23 eleverna 
genom Ung NU tycker att kommunen inom en snar 
framtid ska titta över kommunens högstadieskolors 
lokaler, tillsammans med eleverna, för att skapa en god 
och trygg arbetsmiljö för eleverna (och lärarna). I ytt-
randet hänvisas till barnkonventionen artikel 3 och 12. 

32 elever genom Ung NU har yttrat sig om den digitala 
lärmiljön. Idag är det viktigt att man i skolarbetet an-
vänder sig av stimulerande arbetsmiljöer och en viktig 
del i lärmiljön är den digitala delen anser eleverna. 
Eleverna hänvisar till att en av Europaparlamentets och 
Europarådets rekommendationer om nyckelkompeten-
ser för livslångt lärande (som antogs i december 2006) 
är ”Digital kompetens”.

Många kommuner i Sverige, stora som små, har eller 
håller på att utveckla de digitala medlen i skolorna och 
även inom politiken är man ense framför eleverna. 
Många ungdomar idag har ett stort intresse för dato-
rer, och meningen med att investera i digitala medel i 
skolorna avser i första hand att förändra och förbättra 
elevernas lärmiljö enligt eleverna.

De 32 eleverna genom Ung NU tycker att kommu-
nen inom en snar framtid ska titta på möjligheten att 
utveckla den digitala lärmiljön på kommunens högsta-
dieskolor och ge alla, oavsett kön eller samhällsklass, 
likvärdiga möjligheter att använda digitala medel 
för att nå måluppfyllelserna i sina studier. Yttrandet 
hänvisar till barnkonventionen artikel 3, 2 ”Alla barn 
har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskri-
mineras” samt artikel 6 ”Varje barn har rätt att överleva 
och att utvecklas”.

31 elever genom Ung NU har yttrat sig om skolmaten. 
Det ställs alltid krav på maten på skolorna, och har 
alltid gjorts. Trots detta händer det sällan något än att 
man till exempel tillsätter mer sallad eller att man läg-
ger till eller tar bort några skolmåltider anser eleverna. 
Istället väljer många elever bort skolmåltiden och 
ersätter lunchen med exempelvis godis, snacks och läsk 
enligt eleverna.

I Sveriges skolor har det serverats skolmat i över 70 
år, och eleverna tycker att det är dags för en mer god 
och smakfull lunch i skolan. Eleverna tycker att man 
bör servera en väl varierad kost med säsongsbetonade 
ingredienser och att maten ska vara ekologisk i den 
mån det går. Då får man in tanken med ett hållbart 
samhälle anser eleverna. De tycker vidare att det är 
viktigt att man väljer en god och näringsrik skolmat så 
att man kan koncentrera sig i skolan istället för att äta 
godis, snacks och dricka läsk, som försämrar elevernas 
resultat.

De 31 eleverna genom Ung NU tycker att kommunen 
inom en snar framtid ska börja arbeta för att utveckla 
skolmåltiderna samt att man engagerar ungdomarna i 
denna frågan. Yttrandet hänvisar även till barnkonven-
tionen artikel 12.

Kommentar: Det är ett pågående arbete att satsa på fler 
utomhusaktiviteter för barn och ungdomar. En spontani-
drottsplats är precis färdigställd vid Vårboskolan i Arlöv 
och en ny skateanläggning är påbörjad vid Dalslundsko-
lan i Åkarp. Kommunen samarbetar även med många 
föreningar. Exempelvis har KFUM Burlöv flyttat till 
Kronetorps mölla. När Kronetorpsområdet exploateras 
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planeras det också för ett utbildnings- och aktivitetscen-
trum där flera utomhusaktiviteter och föreningar kan 
samordnas. Här skulle en sportarena kunna finnas som 
även skulle kunna fungera för exempelvis kulturevene-
mang. Detta centrum kan bli en mötesplats för olika 
målgrupper som på så sätt kan lära känna varandra 
och ta del av olika aktiviteter. I området skulle det också 
kunna finnas en gemensam fritidsgård för ungdomar 
från både Åkarp och Arlöv. Detta beskrivs i Framtidspla-
nen. Att samla olika funktioner bidrar till samordnings-
vinster. Vilka funktioner och byggnader som slutligen 
kommer att uppföras här beslutas politiskt. Graffitivägar 
skulle kunna samordnas med de bullerplank som behövs 
utmed Södra stambanan i exempelvis Kronetorpsområ-
det. Framtidsplanen kompletteras med denna idé.

Fastighetsunderhåll och renoveringar är inget som 
behandlas i en översiktsplan. Utbildnings- och kultur-
förvaltningen håller på med en översyn av alla skolor i 
kommunen och i utvecklingen av skolorna ingår även 
idrottshallarna. En ny idrottshall kommer att uppföras 
vid Svenshögskolan. En kiosk skulle kunna finnas ihop 
med café och restaurang i det planerade badhuset i 
Kronetorpsområdet. Framtidsplanen kompletteras med 
denna idé.       

Gång- och cykelnätet är som sagt ganska välutbyggt i 
Burlöv men självklart finns det många saker att förbätt-
ra. Framtidsplanen ger förslag på nya kopplingar som 
kan förbättra möjligheterna att gå och cykla i kommu-
nen. Burlövs kommun håller med om att det är viktigt 
att barn och ungdomar i stor utsträckning ska kunna ta 
sig till skola och fritidsaktiviteter på egen hand. Målet 
är att nätet av gång- och cykelvägar ska länka samman 
olika målpunkter och att vägarna ska kännas trygga. Att 
kunna ta sig med cykel till tåg och buss är också viktigt. 
Både Burlöv C och Åkarps station kommer att omvand-
las i och med utbyggnaden av Södra stambanan och då 
kommer stor vikt läggas vid gång- och cykelkopplingarna 
och möjligheterna att parkera sin cykel på ett bra sätt. 
Under 2013 kommer bland annat gång- och cykelvägen 
utmed Lundavägen i Åkarp att breddas och kopplingen 
mellan Arlöv och Stora Bernstorp ska länkas samman. 
Kommunen har också tillsammans med Trafikverket 
Region Syd, Region Skåne, Malmö Stad, Staffanstorp 
kommun och Lunds kommun skrivit under en avsikts-
förklaring för förbättrade cykelförbindelser på stråket 
Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. På denna sträcka 
planeras det för ett snabbcykelstråk.

Burlövs kommun verkar för att kollektivtrafiken ska vara 
så bra som möjligt i kommunen men det är Skånetrafi-
ken som ansvarar för kollektivtrafiken. Det finns redan 

idag goda möjligheter att åka buss eller tåg. Burlöv sta-
tion kommer att bli Burlöv Centralstation, en pendlar-
station där både pågatåg och Öresundståg kommer att 
stanna. Framtidsplanen ger även förslag på nya möjliga 
kopplingar med busslinjer och en framtida tågstation för 
Pågatåg på Lommabanan.

Just nu pågår många satsningar för att förbättra sko-
lorna i kommunen. Svenshög kommer att få en ny skola 
och Humlemadskolan kommer att byggas till alternativt 
att en helt ny skola uppförs. När Kronetorpsområdet 
exploateras kommer också skolorna att behöva utvecklas 
och förskolor behöver byggas. Utbildnings- och kultur-
förvaltningen håller på med en översyn av alla skolor i 
kommunen. Kontakta gärna Utbildnings- och kulturför-
valtningen om önskemål om deltagande, de har fått ta 
del av denna samrådsredogörelse.    

Frågor om den digitala läromiljön och skolmat är inget 
som hanteras inom en översiktsplan. En ökad digitalise-
ring av läromiljön är ett pågående arbete i kommunen.

Det finns idag en funktion på kommunens hemsida 
som heter ”Tyck om Burlöv” där man kan ställa frågor 
och lämna idéer, information och synpunkter. Det finns 
också ett formulär på hemsidan för kontakt med politi-
ker i kommunen. Från och med den 18 januari 2013 kan 
man lämna e-förslag på kommunens hemsida. E-förslag 
är till för den som vill lämna förslag till kommunens po-
litiker om hur Burlöv kan utvecklas och förbättras. Detta 
är en form av digital ”idélåda”. Förslaget publiceras på 
kommunens hemsida. Andra medborgare kan stödja för-
slag genom att skriva under det. Om fler än 100 personer 
skriver under ett förslag tas det upp för politisk behand-
ling i berörd nämnd. Detta är något som också Ung NU 
har utnyttjat för att föra fram sina synpunkter. 

Det pågår ett arbete för att starta upp ett ungdomsråd i 
Burlövs kommun. Intresserade ungdomar kan söka till 
ungdomsrådet för att vara med och påverka det kommu-
nala planeringsarbetet som rör dem.   

Åkarps socialdemokratiska förening 
Åkarps socialdemokratiska förening tycker att Fram-
tidsplanen generellt sätt utgör en väl genomarbetad 
plan.

Föreningen anser att det är positivt att en policy för 
balanseringsprincip tas fram och används som styrme-
del. Detta måste även innefatta gränszonerna mellan 
grannkommunerna, ett område som ibland hamnar 
mellan stolarna enligt föreningen.



90

INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Den gräsyta, i korsningen Lundavägen/Lindvägen 
som nämns i planen måste enligt föreningen kunna 
användas bättre än reserveras för cirkusar och liknande 
arrangemang. Under den största delen av året ligger 
denna attraktiva och centralt placerade grönyta tom 
och oanvänd påpekar föreningen. De tycker vidare 
att en diskussion med Hvilan (ägande) hur detta ska 
kunna förverkligas bör tas upp.

Vid planering och anläggandet av idrottsanläggningar 
vill föreningen understryka vikten av att dessa för-
läggs i anslutning till skolor. De har i Åkarp en positiv 
erfarenhet av detta, inte minst vid Dalslundskolan, där 
idrottsplatsen även dagtid används frekvent för olika 
schemalagda aktiviteter.

Enligt Framtidsplanen förväntas grönstrukturen att 
öka med ungefår 50 %. Detta kommer att innefatta 
gröna rekreationsområden vilka utgör ett viktigt inslag 
i en kommuns attraktivitet anser föreningen. En del av 
dessa områden kommer troligtvis att anläggas i anslut-
ning till tillfartsleder. Då är det viktigt att belysa detta 
ur bullersynpunkt och planera för detta anser fören-
ingen. De tycker också att nyplantering av trädrader 
utmed Lundavägen är ett positivt inslag i planen.

Föreningen påpekar att ordet meandra kanske borde 
förklaras.

Den åsiktsförklarade supercyckelvägen längs järnvägen 
måste drivas vidare och prioriteras anser föreningen. 
De tycker också att det är önskvärt att cykelvägar pla-
neras in i bebyggelsen.

Föreningen anser att 2030-bebyggelsescenariet känns 
som ett rimligt mål.

De tycker att det är positivt att planen tar upp och 
föreslår bostadsförsörjningsplan. Denna bör prioritera 
blandad bebyggelse med tonvikt på hyresrätter speciellt 
inom Åkarp anser föreningen. De tycker också att det 
är positivt med ett nytt centrum i Åkarp i anslutning 
till det nya stationsområdet eftersom nuvarande cen-
trum inte inbjuder mycket till mötesplats.

Meningen under rekreation på sidan 66 anger att det 
inte är ”lämpligt” att bygga mellan Öresund och Väst-
kustvägen. Föreningen anser att ordet ska bytas ut till 
”skall inte”.

Avsnittet ”Utbyggnadsområden” med början på sidan 
76 bör enligt föreningen omarbetas. De tycker att det 
vid läsning blir något rörig då man måste bläddra fram 

och tillbaka mellan kartan på sidan 71 och tillhörande 
texter på efterföljande sidor. Dessutom är kartan för li-
ten vilket medför att det är svårt orientera sig, speciellt 
mellan gränsdragningarna anser föreningen. De tipsar 
om att Staffanstorps kommun har ett bra upplägg med 
varje område uppförstorat med tillhörande text på 
sidan bredvid.

Föreningen påpekar att bullret längs Sockervägen och 
Gränsvägen i Åkarp måste bevakas och sänkas till god-
känd nivå, det vill säga 55 dBA.

Ett av många positiva inslag i planen är att göra delar 
av Dalbyvägen i anslutning till Sockerbitstorget till gå-
gata anser föreningen. Föreningen ser det som positivt 
att Trafikplanen anger att bilnätet behöver få en funk-
tion och utformning anpassad för Burlöv och inte som 
nu för mer genomfartstrafik.

Föreningen tycker att mycket kraftiga åtgärder måste 
till för att minska brottslighet med mera, kommunen 
måste bli bättre på det sociala anser de vidare och hän-
visar till sidan 94 i Framtidsplanen.

På sidan 95 kommenterar föreningen att en särskild 
”cykelvägskarta” borde finnas, med punktvis markerade 
platser där man kan ta sig fram inom och till utomlig-
gande platser. Hänvisningar gör även till Trelleborgs-
modellen.

Återgå till möjligheten att ta med cykeln på buss, priset 
borde vara så lågt att det är lockande att åka buss med 
cykeln bak på bussen uppmanar föreningen.

Enligt föreningen måste vägskyltar och andra upplys-
ningsuppgifter bli tydligare, alternativt någon form av 
självlysande med tanke på att stor hänsyn måste tas 
till personer med olika funktionshinder och äldre i 
samhället som måste prioriteras för att kunna ta del av 
ett blivande modernt samhälle. Föreningen efterfrågar 
hållplatskurer av mycket mer hållbar kvalitet och även 
fler uppsatta.

Föreningen tycker att det borde vara mycket mer 
samarbete med bland annat näringslivet, affärer och 
platser inom kommunen så att det blir lätt att hitta. De 
hänvisar sedan till en bilaga om papperskassar med 
olika företag och en kommunkarta.

Föreningen tycker att det borde finnas någon enkel 
form av idélåda eller STINA-(Stimulera Inflyttning till 
Arlöv)projekt.
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Att låta återuppliva gamla ”Lomma-loppan” är bra an-
ser föreningen med hänsyn till om det blir en hållplats 
vid Alnarp som tidigare, för studerande.

De vill se bättre markeringar och skyltar vid av- och 
påfart till motorvägar.

Bilpooler kan var okej, men kanske med kameraöver-
vakning anser föreningen.

Kommunen ska vara pådrivande när det gäller på- och 
avfart mellan E6 och Åkarp anser föreningen.

Med teknikens framfart och med alltmer trådlösa 
funktioner är det enligt föreningen viktigt att kunna 
mäta och eliminera de stora risker som redan idag 
finns. Hänvisning görs till sidan 105 om energiförsörj-
ning i Framtidsplanen. 

Införandet av bredband ska inte vara en kostnad får 
den enskilda personen anser föreningen.

Översvämningar i hus, källare med mera ska inte 
belasta den enskilda personen kostnadsmässigt som 
hittills, då det i nästan de flesta fall berott på dåliga och 
för klent dimensionerade ledningar anser föreningen. 
De anser vidare att vid byggande av nya områden med 
tillkoppling av avloppsledningar måste någon form av 
mätning ske så inte tidigare byggda områden ska drab-
bas av översvämningar med allt vad det innebär.

Behållare vid återvinningscentraler måste enligt fören-
ingen kunna grävas ner under marknivå så att männis-
kor kanske lättare kan klara av ordningen. Lund har på 
något ställe nersänkta.

Föreningen konstaterar att kommunen saknar en till-
gänglighetsplan.

Att bostäder för äldre och personer tillhörande LSS ska 
vara integrerade i samhället är positivt anser fören-
ingen. De tycker vidare att dessa två grupper, speciellt 
LSS-boende, är eftersatt i kommunen. Behovet framö-
ver kommer säkerligen inte att bli mindre konstaterar 
föreningen.

Det är även positivt med en aktivitetsgård mellan Arlöv 
och Åkarp, som en social arena för alla i hela Burlöv 
anser föreningen.

Om en gymnasieskola ska finnas bör den enligt fören-
ingen ha en speciell inriktning. De anser också att det 
måste förhindras att planerade skolor förläggs för nära 

trafikleder typ järnväg och motorleder, inte bara för 
bullret utan även ur säkerhetsaspekten.

En större satsning bör göras på möllan; turism, levande 
konst, föreningsliv med mera enligt föreningen.

Föreningen tycker att det är positivt att planer finns för 
samarbete mellan förvaltningarna vilket kommer att 
bidra till bättre service och klarare besked till kom-
muninvånarna.

Även satsningen att bygga bort otrygga platser genom 
att öppna upp för insyn och ha god belysning är posi-
tivt anser föreningen. De är många som sett att detta 
arbete redan har börjat genom upprensning vid bland 
annat Åkarps stationsområde.

Föreningen håller med om att samhällsbullret är ett 
hälsoproblem som måste tas på stort allvar eftersom 
invånarna lever i ett samhälle omgärdat av kraftig 
infrastruktur.

Även energi- och klimatfrågor är några av vår tids 
viktigaste frågor konstaterar föreningen. De undrar 
om det finns en plan för hur kommunen ska locka till 
användning av alternativa energikällor vid speciellt 
nybyggnationer.

I Framtidsplanen framgår det att ”vid nyetablering ska 
försiktighetsprincipen gälla och skyddsavstånd hållas 
mot källor till stora elektromagnetiska fält”. Man kon-
staterar att kraftfulla insatser krävs, men föreningen 
undrar vilka. 

De anser att det är positivt att man höjt lägsta nybygg-
nadshöjd till 3 m med tanke på klimatförändringarna.

En undersökning visar på att hela 24  % av kommunens 
invånare utsätts för buller över riktvärdena. En alarme-
rande siffra, vilket i sig kommer att kräva en egen plan 
för att komma runt denna problematik anser fören-
ingen. 

Föreningen tycker att Kronetorpsvägens bredd ska 
behållas för att det behövs en stor ut- och infart till 
kommunen.

Kommentar: Planerarna i Burlöv har vid ett flertal 
tillfällen träffat planerarna i Malmö för att diskutera 
gränslandet mellan kommunerna. Framtida samarbeten 
mellan kommunerna föreslås i Framtidsplanen exempel-
vis vara att skapa rekreationsmöjligheter utmed Sege å.
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Kommunen äger som sagt inte Gröningen vid Lundavä-
gen/Lindvägen och har därmed inte direkt rådighet över 
marken. Framtidsplanen ger exempel på hur gröning-
arna i Åkarp skulle kunna utvecklas. Tanken var inte 
att platsen bara ska reserveras för cirkusar och liknande 
evenemang. Texten tonas ned angående att platsen före-
trädesvis bör vara öppen. Beroende på utformning skulle 
det kunna finnas en större gräsplan med gröna rum, 
planteringar och sittplatser runt om som kan fungera 
både till vardags och för lite mindre evenemang.  

I Kronetorpsområdet planeras det för ett utbildnings- 
och aktivitetscentrum just för att skapa samordningsef-
fekter mellan skola, fritid, sport och föreningar. Detta 
framgår på kartan i slutet av kapitlet ”Fritid, utbildning, 
arbete och social hållbarhet” samt i ställningstagandena 
och konsekvenserna.

Olika typer av bullerskydd planeras för att skydda bo-
städer, skolor och rekreationsområden. Nyplantering av 
träd utmed Lundavägen har skett under 2013.

En förklaring på ordet meandra läggs till i Framtidspla-
nen.

Trafikverket fortsätter sitt arbetet med supercykelvägen/
snabbcykelstråk i samarbetet med Burlöv och de andra 
berörda kommunerna. Burlöv har tillsammans med 
Trafikverket Region Syd, Region Skåne, Malmö Stad, 
Staffanstorp kommun och Lunds kommun skrivit under 
en avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på 
stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. På denna 
sträcka planeras det för ett snabbcykelstråk och för 
förbättringar av de befintliga cykelvägarna. Gång- och 
cykelvägar är en viktig del i stadsbebyggelsen och Fram-
tidsplanen ger förslag på nya kopplingar.

Tanken i Framtidsplanen är att det ska finnas möjlighe-
ter för nya flerbostadshus i Åkarp och att det ska finnas 
ett blandat utbud av bostäder i kommunen. Det finns 
även samarbete med Burlövs Bostäder som har ett stort 
utbud av hyresrätter. Kommunen kan dock inte genom 
översiktplanen och detaljplaner styra om det är hyres- el-
ler bostadsrätter som uppförs.

På sidan 66 finns mer av resonemanget kring området 
mellan Öresund och Västkustvägen. I tabellen på sidan 
90 finns ett ställningstagande om att kommunen ska 
verka för att inte bygga i området mellan Öresund och 
Västkustvägen.

Fler kartor kommer att läggas till i avsnittet för de olika 
områdesbeskrivningarna för att underlätta läsningen. 

Eftersom det är en översiktsplan är det meningen att det 
inte ska vara så exakt för gränsdragningar och ingående 
textbeskrivningar. Det kommer därför inte att vara upp-
förstorade kartor för varje område.

Idén i Framtidsplanen är att göra delar av Dalbyvägen 
till en gåfartsgata (inte gågata). På en gåfartsgata sam-
sas fotgängare cyklister och bilister på fotgängares villkor. 
Hastigheten är inte högre än gångfart och fotgängare har 
företräde.

På sidan 94 i Framtidsplanen beskrivs trafiken och 
Trafikplanen i kommunen. De sociala delarna, risk och 
säkerhet behandlas i andra delar av Framtidsplanen. 
Kommunen jobbar mycket för att öka tryggheten på 
olika sätt, bland annat genom trygghetsvandringar och 
olika fysiska åtgärder.

Det finns en cykelvägskarta på sidan 98 som även pekar 
på fortsättningar in i grannkommunerna och gång- och 
cykelvägar finns också i ställningstagandekartan på 
sidan 112. Hur Trelleborgsmodellen kan användas för en 
cykelvägskarta känner kommunen inte till. De flesta cy-
kelvägarna finns markerade i kommunkartan/turistkar-
tan som ges ut varje år. På sidan 113 i Framtidsplanen 
finns ställningstagandet att kommunen ska verka för att 
fortsätta att sprida kunskap och information om cykling 
i kommunen och dess miljö- och hälsobringande effekter 
genom exempelvis cykelkartor, kommunens hemsida, 
kampanjer och undervisning. 

Det är inte kommunen som styr priser och om cykel kan 
tas med på bussen, det gör Skånetrafiken. Enligt Skå-
netrafiken kan de regionbussar som är utrustade med 
cykelhållare ta med cyklar under vissa tider. Cyklar får 
tas med på tågen i mån av plats. Cykeln måste ha en 
egen cykelbiljett, priset sätts av Skånetrafiken.

Hur vägskyltar ska se ut är inget som kommunen styr 
över. Skånetrafiken har hand om busskurerna. Kommu-
nen kan påverka genom dialog.

Kommunen kan inte styra vad olika affärer har för 
utformning på sina kassar och det är inte en fråga för en 
översiktsplan. Kommunen ser självklart positivt på ett 
nära samarbete med näringslivet vilket också sker i olika 
former idag och det finns en anställd näringslivssamord-
nare för detta. 

Det finns idag en funktion på kommunens hemsida 
som heter ”Tyck om Burlöv” där man kan ställa frågor 
och lämna idéer, information och synpunkter. Sen finns 
ju alltid möjlighet att skicka in vanliga brev. Det finns 
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också ett formulär på hemsidan för kontakt med politi-
ker i kommunen. Från och med den 18 januari 2013 kan 
man lämna e-förslag på kommunens hemsida. E-förslag 
är till för den som vill lämna förslag till kommunens po-
litiker om hur Burlöv kan utvecklas och förbättras. Detta 
är en form av digital ”idélåda”. Förslaget publiceras på 
kommunens hemsida. Andra medborgare kan stödja för-
slag genom att skriva under det. Om fler än 100 personer 
skriver under ett förslag tas det upp för politisk behand-
ling i berörd nämnd.

Det är Trafikverket som har hand om skyltarna vid av- 
och påfarterna av motorvägarna. Trafikverket kommer 
att kunna ta del av denna samrådsredogörelse. 

Om bilpoolerna ska vara kameraövervakade är inget 
som styrs i en översiktsplan.

Trafikplats Alnarp med av- och påfart till E6:an från 
Åkarp finns med i kartmaterialet i Framtidsplanen för 
att markera behov av trafikåtgärd. Det behövs vidare ut-
redningar för eventuella nya kopplingar till motorvägen. 
Det är främst Trafikverket som är ansvarig för detta.

Det skulle vara önskvärt att inte ta ut kostnaden för 
bredbandet på enskilda men det finns inga operatörer 
som klarar en affärsmodell där det inte kostar något för 
det enskilda hushållet eller företaget. Anslutningskostna-
derna för de projekt som genomförts i Sverige (grävning, 
fiberdragning och inkoppling) kan variera beroende på 
anslutningsgrad. Det är dyrare vid många enskilda hus. 
Samtidigt höjs värdet på fastigheten och det är svårare 
att sälja fastigheter som inte har riktigt bredband.

Ledningsnätet ses för närvarande över av VA Syd. I och 
med utbyggnaden av Södra stambanan ser också Tra-
fikverket över Alnarpsån och vilka åtgärder som behövs 
för att klara vattenhanteringen med exempelvis dammar 
för att fördröja vattnet och förhindra översvämningar. 
En fullständig bild av översvämningsproblematiken i 
Åkarp och Arlöv kommer inte att kunna prognostice-
ras innan Trafikverket har fått klartecken för sin ut-
byggnad till 4-spår då detta påverkar Alnarpsån i hög 
utsträckning. Preliminära uppgifter gör dock gällande 
att lösningar som omledning av dagvatten från norra 
Åkarp och justering av bro kommer att lösa problemen i 
storleksordning av 2010 års stora regn.

Angående återvinningsstationerna ses lagstiftningen för 
närvarande över och eventuellt får kommunerna ansva-
ret för dessa. I dagsläget är det FTI ab som ansvarar för 
dessa.

En tillgänglighetsplan för enkelt avhjälpta hinder kom-
mer att tas fram under 2013.

Kommunen har cirka 20 LSS-platser idag. Denna siffra 
kommer att öka något när befolkningen växer. Kommu-
nen verkar för att dessa platser ska vara integrerade med 
det övriga bostadsbeståndet. I arbete framöver behövs 
det framför allt samordning för att skapa så bra förut-
sättningar som möjligt för denna typ av boende. 

Enligt Framtidsplanen är en lämplig plats för en fram-
tida aktivetsgård i det planerade utbildnings- och 
aktivtetscentrumet i Kronetorp. Detta finns beskrivet i 
kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet” 
i Framtidsplanen.

Om Burlöv i framtiden anlägger en gymnasieskola är det 
mycket möjligt att denna kan profileras efter de lokala 
förutsättningarna. När nya skolor uppförs är buller och 
trafikaspekterna viktiga. Utredningar för detta görs i 
detaljplaneprocessen.

Kronetorps mölla kommer att användas för ungdoms- 
och föreningsverskamhet framöver. Bland annat har 
KFUM Burlöv flyttat in i möllan. Möllegården kultur 
och biblioteken har utställningar och olika aktivteter som 
bidrar till kulturutbudet i kommunen. Det planerade ak-
tivtetscentrumet i Kronetorp kan vara en samlingsplats 
för föreningslivet i framtiden.    

I framtagandet av Framtidsplanen har ett förvaltningsö-
vergripande arbete varit en viktig del för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för framtiden. Förvalt-
ningsövergripande samverkan sker hela tiden för att 
vardagens offentliga stadsrum och kommunens fysiska 
miljö ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat i 
framtagandet av nya detaljplaner. 

Kommunen jobbar mycket med trygghetsfrågor på olika 
sätt, det kan exempelvis handla om trygghetsvandringar 
och fysiska förändringar i utemiljön. Både stationsområ-
det i Åkarp och i Arlöv kommer att genomgå stora för-
ändringar i och med utbyggnaden av Södra stambanan. 
I utformningen av Åkarps station och Burlöv C kommer 
trygghetsfrågorna att vara viktiga. Målet är att det ska 
kännas tryggt oberoende av vilken tid på dygnet man 
vistas på platserna. I anslutning till stationerna planeras 
det för förtätning med både bostäder och verksamhe-
ter vilket kan skapa liv och rörelse och därmed social 
kontroll. 

Plan för energifrågorna finns delvis i energi- och klimat-
strategi för Burlövs kommun. Planeringsavdelningen vill 
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också påpeka att hela Framtidsplanen egentligen bygger 
på att ”minimera energiåtgången” då all nyexploatering 
föreslås ligga stationsnära vilket medför att fler väljer 
kollektivtrafik tillsammans med gång och cykel.

Ställningstagande och konsekvenser angående elektro-
magnetiska fält återfinns på sidan 157.

Burlövs kommun arbetar med bullerproblematiken 
på många sätt. I de detaljplaner som upprättas utförs 
bullerutredningar för att sätta krav på skydd om riktvär-
dena överskrids. Marklov tas också fram för att förstärka 
och bygga nya bullerskydd, bland annat längs med E6:an 
i Åkarp. Trafikverket utför bullerutredningar som leder 
fram till vilka skydd som ska anläggas i samband med 
utbyggnaden av Södra stambanan. Detta bevakar kom-
munen noga. Miljö- och byggavdelning kan förelägga om 
att åtgärder mot buller ska uppföras. Kommunen har 
även en ”Bullergrupp” för att samordna arbetet i kom-
munen. 

Kronetorpsvägen planeras utifrån Framtidsplanen att 
bli en stadsgata i och med att de omgivande områdena 
planeras för blandstad. Att skapa trevliga gaturum har 
stor betydelse för stadsutvecklingen. I dag är Kronetorps-
vägen ganska storskalig och det behövs bättre förutsätt-
ningar för gång- och cykeltrafikanter utmed denna väg 
när områdena runt omkring utvecklas. Utifrån Fram-
tidsplanen och Trafikplanen ska gång, cykel och kollek-
tivtrafik prioriteras framför biltrafiken.  

Företag
E.ON
E.ON äger och driver fjärrvärmenät, elnät och gasnät i 
Burlövs kommun genom sina dotterbolag E.ON Värme 
Sverige AB (fortsättningsvis E.ON Värme), E.ON Elnät 
Sverige AB (fortsättningsvis E.ON Elnät) och E.ON
Gas Sverige AB (fortsättningsvis E.ON Gas). 

E.ON Värme ser positivt på att Burlövs kommun vill 
verka för fjärrvärme i Åkarp. I planeringen av utbygg-
naden av Åkarp och Arlöv, samt sammanknytning av 
dessa två centrum i kommunen, är det viktigt enligt 
E.ON Värme att ha ett helhetsperspektiv på etapperna 
och dess inbördes beroende i tid och rum, så att goda 
förutsättningar skapas för att möjliggöra en utveckling 
av infrastrukturen för fjärrvärme.

E.ON ser mycket positivt på att bullernivåerna sänks i 
Arlöv genom bullerplank och vallar, men vid genom-
förande bör befintliga ledningar beaktas.

I avsnitt som avser ”El” och ”Säker strålmiljö” nämner 
Framtidsplanen försiktighetsprincipen. Framtidspla-
nen menar även att Mark- och miljööverdomstolens 
tolkning av försiktighetsprincipen innebär att boende 
inte ska utsättas for ett magnetfält på mer än 0,4 µT 
från elledningar. E.ON Elnät rekommenderar att 
Burlövs kommun beaktar myndigheternas försiktig-
hetsprincip inom den fysiska planeringen. Försiktig-
hetsprincipen är enligt E.ON Elnäts mening avsedd att 
vara ett underlag för beslutsfattare som i varje enskilt 
fall måste göra en skälighetsbedömning där eventu-
ella risker från magnetiska fält vägs mot tekniska och 
ekonomiska förutsättningar. Ur försiktighetsprincipen 
framgår bland annat följande: ”De forskningsresultat 
som hittills presenterats ger inte underlag för och kan 
inte heller sägas motivera några gränsvärden eller an-
dra tvingande begränsningar för lågfrekventa elektriska 
och magnetiska fält” samt vidare ”Om åtgärder, som 
generellt minskar exponeringen, kan vidtas till rimliga 
kostnader och konsekvenser i övrigt bör man sträva 
efter att reducera fält som avviker starkt från vad som 
kan anses normalt i den aktuella miljön. När det gäller 
nya elanläggningar och byggnader bör man redan vid 
planeringen sträva efter att utforma och placera dessa 
så att exponeringen begränsas.”.

E.ON Elnät har nätkoncession för område i Burlövs 
kommun. Lokalnätet berörs i regel när ett område 
detaljplaneras och för att elnätet ska få en lämplig 
utformning i området, är det viktigt att E.ON Elnät 
involveras i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen.

E.ON Elnät framför att det är viktigt att byggnader 
lokaliseras på ett betryggande avstånd från kraftled-
ningar. Byggnation eller annan exploatering nära en 
kraftledning medför att vissa restriktioner kan komma 
att införas i markanvändningen i det aktuella området. 
Dessutom ska arbete i närheten av starkströmsledning 
utföras i enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
om elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet samt de av 
elbranschen framtagna Elsäkerhetsanvisningarna. Det 
är därför viktigt anser E.ON Elnät att en dialog mellan 
byggherren och ledningsägaren kan komma till stånd 
på ett så tidigt stadium som möjligt. Mot bakgrund av 
detta önskar E.ON Elnät att få möjlighet att framföra 
yttrande i ärenden utanför detaljplanerat område, 
där byggnad avses att uppföras inom 50 m från E.ON 
Elnäts högspänningsledningar (> l kV).

E.ON Elnät framför att Transportstyrelsen anser det 
önskvärt ur flygsäkerhetssynpunkt att master och vind-
kraftverk placeras minst 100 m från kraftledning vid en 
totalhöjd under 50 m, och minst 200 m från kraftled-
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ning vid en totalhöjd över 50 m samt för master och 
vindkraftverk med stag. Avståndet för vindkraftverk 
beräknas med utgångspunkt från kraftverksrotorns pe-
riferi. När det gäller mindre master och vindkraftverk, 
med en totalhöjd mellan 15 och 25 m, anser Transport-
styrelsen att minsta avstånd mellan kraftledning och 
vindkraftverk bör vara vindkraftverkets totalhöjd x 1,5.

När vindkraftverk uppförs anläggs också tillfartsvägar. 
Om en väg anläggs under en kraftledning gäller sär-
skilda regler, varför det är viktigt att kontakta nätäga-
ren i god tid enligt E.ON Elnät.

Då vindkraftverk planeras i närheten av E.ON Elnäts 
anläggningar är det viktigt att E.ON Elnät underrättas 
och får möjlighet att framföra synpunkter i ärendet.

Förändringarna av plan- och bygglagen och miljöbal-
ken med syfte att undanröja dubbelprövningen vid 
vindkraftsetablering innebär bland annat att vindkraft-
verk som prövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken inte 
omfattas av bygglovsplikt. Regeringen framför med 
anledning av detta i prop. 2008/09: 146 att en aktuell 
och väl underbyggd översiktsplan eller motsvarande 
underlag bör ges stor betydelse vid en tillståndspröv-
ning enligt miljöbalken om att uppföra och driva vind-
kraftverk. Med anledning därav yrkar E.ON Elnät på 
att ovan nämnda avstånd och försiktighetsmått förs in 
i översiktsplanen, om inte annat motsvarande underlag 
enligt regeringens skrivning behandlar ämnet.

Inom utbyggnadsområde 1 har E.ON Elnät en befintlig 
fördelningsstation (transformatorstation). Fördelnings-
stationen försörjs med en befintlig luftledning som 
är dragen parallellt med järnvägen. Luftledningen är 
på 50 kV och består av två branscher. Fördelningssta-
tionen försörjer de norra delarna av Arlöv och Åkarp 
med el. Framtidsplanen föreslår att fördelningsstatio-
nen kan byggas in i ett parkeringshus. Enligt E.ON 
Elnäts mening är det olämpligt att bygga in fördel-
ningsstationen i en byggnad som är avsedd för annan 
verksamhet. E.ON Elnät anser däremot att en lämplig 
lösning för att dölja fördelningsstationen kan vara att 
på lämpligt sätt placera ett parkeringshus i anslutning 
till fördelningsstationen. Detta förslag har E.ON Elnät 
även kommunicerat med kommunen.

Framtidsplanen redovisar att kommunen ska verka för 
att tre av E.ON Elnäts befintliga luftledningar ska ka-
blas. De tre luftledningarna som kommunen avser ska 
kablas redovisas på en karta på sidan 112. Luftledning-
en mellan Kronetorps gård och Burlövs egnahem och 
vidare längs motorväg E6 samt luftledningen parallellt 

med järnvägen fram till fördelningsstationen inom 
utbyggnadsområde 1 är enligt E.ON Elnäts mening 
möjliga att ersätta med nergrävda kablar. Kostnaden 
för åtgärderna måste enligt E.ON Elnäts mening beta-
las av den part som föranleder åtgärderna. Beträffande 
luftledningen söder om Burlövs egnahem är denna 
ledning en så viktig del av E.ON Elnäts regionnät att 
den enligt deras mening inte är möjlig att ersätta med 
kabel.

I den södra delen av Burlöv och Åkarp, till största 
del längs med E22:an, har E.ON Gas en 16 bars hög-
trycksledning för natur- och biogas, vilken omfattas 
av naturgasföreskrifterna. Enligt gällande tillstånd för 
ledningen är minsta tillåtna avstånd mellan ledningen 
och byggnad 6 meter.

I den norra delen av kommunen har E.ON Gas en 24 
bars högtrycksledning. Högtrycksledningar enligt ovan 
omfattas av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskaps föreskrifter om ledningssystem för naturgas, 
MSBFS 2009:7.

Enligt 4 kap. 2 § ska avståndet mellan en gasledning i 
mark och en byggnad eller närmaste gräns för ett om-
råde med förväntade grävningsaktiviteter vara minst 
25 m utanför ett tätbebyggt område. Avståndet mellan 
en gasledning i mark och en brand- eller explosionsfar-
lig industri ska vara minst 50 m.

I 3 kap. naturgasföreskrifterna regleras zonindelning. 
Området utmed en gasledning delas in i zoner. Zontill-
hörigheten bestäms med hjälp av en zonklassningsen-
het - ett område som är 1 600 m långt och 400 m brett.
Bredden räknas med 200 m på ömse sidor om gasled-
ningen. Det finns fyra zontillhörigheter som är mellan 
A och D, där A är den lägsta skyddsklassen och D den 
högsta. Zonklassningsenheten förs fram längs med led-
ningen och det bestäms i varje läge vilken zontillhörig-
het som gäller utifrån hur många lägenheter som finns 
inom zonklassningsenheten i det aktuella läget.

E.ON Gas framför att en zonklassningsenhet inte får 
överskridas. Om en zonklassningsenhet för en befintlig 
ledning redan är fylld med högsta antal lägenheter kan 
inte ytterligare lägenheter inom enheten tillåtas. Al-
ternativt måste ledningen byggas om eller omges med 
skyddsåtgärder för att få en högre skyddsklass vilket 
är en omfattande och kostsam åtgärd. Vid planerad 
byggnation inom 200 m från högtrycksledningen anser 
E.ON Gas att det är viktigt att samråd sker med dem 
på ett tidigt stadium.
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Bolaget har även ett utbyggt distributionsnät inom 
kommunen, vilka omfattas av Energigasnormens 
(EGN 2011) regler, vilka bland annat innebär att 
skyddsavstånd mellan ledning och byggnad tätbebyg-
gelse ska vara minst 2 m och utom tätbebyggelse minst 
12 m.

Också beträffande distributionsnätet anser E.ON Gas  
att det är viktigt att samråd sker med dem på ett tidigt 
stadium vid planerad byggnation i närheten av distri-
butionsledningarna. 

E.ON Gas satsar idag på att utveckla biogasproduk-
tionen. Natur- och biogas kan enligt dem utgöra ett 
mycket intressant energialternativ för såväl befintlig 
som kommande bebyggelse och verksamheter, och 
E.ON Gas för gärna en dialog med kommunen om 
möjligheterna till försörjning med gas. För information 
om anslutning av gas, kan E.ON Gas marknadsenhet 
kontaktas på telefonnummer 040- 25 50 00.

Förändringar i bebyggelse kan innebära att befintliga 
gasledningar måste flyttas eller att särskilda försiktig-
hetsmått måste vidtas. För att sådana åtgärder ska kun-
nas anpassas i möjligaste mån till det aktuella området, 
är det enligt E.ON Gas viktigt att de involveras i ett 
tidigt skede av detaljplaneprocessen.

E.ON Gas vill göra kommunen uppmärksam på att 
80 bars högtrycksledningarna inom området numera 
ägs av Swedegas AB och att detta bolag därför bör ges 
tillfälle att få yttra sig över planförslaget.

Av Framtidsplanen framgår det även att vindkraftverk 
planeras i området. För att få en god bild av föränd-
ringar kring en högtrycksledning ska den enligt NGSA 
regelbundet inspekteras med flyg. Vid inspektionen 
läggs stor vikt vid tredje mans aktiviteter kring led-
ningen samt förändringar i landskap såsom marksätt-
ningar, erosion vid vattendrag och vegetationsföränd-
ringar. Vidare kontrolleras ledningsmarkeringar.

Vid driftbesiktning av gasledning med hjälp av flyg 
är det enligt E.ON Gas viktigt att upprätthålla en god 
flygsäkerhet. När det gäller flygsäkerhet vid besikt-
ning av kraftledningar anser Transportstyrelsen ur 
flygsäkerhetssynpunkt att vindkraftverk placeras minst 
100 m från kraftledning vid en totalhöjd under 50 m, 
och minst 200 m från kraftledning vid en totalhöjd på 
vindkraftverket över 50 m eller från master med stag. 
Avståndet beräknas med utgångspunkt från rotorbla-
dets yttersta spets. Detta avstånd torde enligt E.ON 
Gas vara tillämpbart även vid besiktning av gasledning. 

E.ON Gas yrkar därför att ovan nämnda avstånd upp-
fylls mellan vindkraftverk och gasledningen.

E.ON Gas förutsätter att exploatören står för samtliga 
flytt- eller ombyggnadskostnader samt kostnader för de 
särskilda försiktighetsmått som eventuellt måste vidtas.

Kommentar: Burlövs kommun har länge verkat för att 
samtliga el-ledningar ska grävas ned och kommer så att 
fortsätta göra. Avseende 0,4 µT i Mark- och miljööver-
domstolen avsåg den en befintlig ledning och inte vid ny 
koncession, ny bebyggelse eller ny dragning av ledning. 
Inga avstånd för magnetfält visas i karta på grund av att 
det finns så pass många potentiellt samverkande led-
ningar.

E.ON bjuds alltid in till samråd vid planering av områ-
den och i synnerhet de som ligger nära el- och gasled-
ningar.

Skyddsavstånd för gas med mera redovisas på sidan 150.  

Angående vindkraft finner planeringavdelningen liksom 
E.ON att platsbristen är för stor och många konkur-
rerande intressen finns. Kommunen planerar därför, i 
dagsläget, inte in några vindkraftsområden i kommunen, 
vilket återfinns i ställningstagande på sidan 115. Utred-
ningsområdet som ligger i närheten av Simrishamnsba-
nan tas bort i Framtidsplanen till förmån för tågtrafiken 
och riksintresset för kulturmiljö. 

Formuleringen att bygga in fördelningsstationen i en 
byggnad som är avsedd för annan verksamhet (parke-
ring) tas bort i Framtidsplanen. Utifrån E.ON:s ytt-
rande skrivs istället att en lämplig lösning för att dölja 
fördelningsstationen kan vara att i anslutning till denna 
placera ett parkeringshus för långtids-, boende- och 
verksamhetsparkering, gärna med grönskande väggar 
och tak.

Swedegas har fått information om Framtidsplanen via 
mail och haft möjlighet att ta del av planen och inkom-
ma med synpunkter.

Frasetti Bakverk AB
Frasetti Bakverk AB har en fastighet som gränsar 
direkt till Södra stambanan och den i Framtidsplanen 
illustrerade Burlöv Centralstation.

Frasetti Bakverks bedömning är att kommunens 
satsning på en centrumutveckling i Burlöv är av stor 
betydelse för kommunen som helhet. Enligt deras me-
ning är det utpekade läget för Centralstationen med 
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koppling till handel och Arlövs station samt förtätning 
med bostäder ett strategiskt bra läge för en station, 
detta genom en visuell kontakt mellan dessa målpunk-
ter från det planerade centralstationsläget.

Södra stambanan är dock en barriär framhåller Frasetti 
Bakverk. För att begränsa de negativa effekterna som 
spårområdets bredd genererar anser de att den plane-
rade planskilda korsningen med järnvägen bör göras 
bred och estetiskt tilltalande utifrån ett fotgängare- och 
cyklistperspektiv. Framtidsplanen beskriver hur gång- 
och cykeltrafiken bör ordnas på ett mycket förtjänst-
fullt sätt enligt Frasetti Bakverk men de saknar uttalade 
målsättningar för utformning av gångtunnlar. Detta 
med tanke på upplevelse- och trygghetsaspekter. De 
planskilda korsningarna vid stadshuset i Malmö och 
Backaplan i Göteborg tas upp som goda exempel.

Frasetti Bakverk anser att förhållandena i gränsen 
mellan järnvägsplanen och detaljplanen för området 
mellan Södra stambanan och Hantverkaregatan vid 
Centralstationen bör ske parallellt. De belyser vikten av 
att risk- och säkerhetsfaktorerna för deras fastighet be-
skrivs, analyseras och återspeglas i planbestämmelser. 
Med utgångspunkt från den planerade markanvänd-
ningen och framtida planbestämmelser kan ansvars-
frågan kring uppkomna risker och krav på åtgärder 
komma att diskuteras och regleras. I detaljplanen för 
grannfastigheten Tågarp 15:11 har säkerhetsförhållan-
dena relativt nyligen reglerats.

Kommentar: Ambitionen är att Burlövs kommun ska 
vara en trygg, nära, grön och skön kommun, full av liv 
och rörelse. Detta är något som kanske särskilt gäller 
för stationsområdena och exempelvis utformningen av 
gångtunnlar. 

Kommunen har tagit ett politiskt beslut om att utöka 
bredden på tunneln från de först planerade 9 m till 15 m. 
Tunneln kommer att utformas för gång- och cykel men 
den utökade bredden innebär också en möjlighet för 
busstrafik att kunna åka under spåren. Arbetet med ut-
formningen av tunneln vid Burlöv Centralstation fortsät-
ter och kommunen kommer att bevaka att Trafikverket 
lägger stor vikt på upplevelse- och trygghetsaspekter. 
Ställningstagande att kommunen ska verka för att gång- 
och cykeltunnlar upplevs som trygga och attraktiva läggs 
till i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”.     

Förhållanden mellan järnvägsplan och detaljplan 
behandlas inte i Framtidsplanen. Synpunkterna har 
skickats över (121128) till projektledningen för projektet, 
Flackarp-Arlöv, fyra spår, på Trafikverket som tar fram 

järnvägsplanen för spårområdet. Vidare arbetas det med 
ett planprogram för hela järnvägsutbyggnaden inklusive 
de angränsande områdena som påverkas av utbyggna-
den. Planprogrammet kommer att leda fram till nya 
detaljplaner på både kortare och längre sikt. 

GERP Burlöv Center AB
GERP Burlöv Center AB vill betona, efter genomläs-
ning av förslaget till framtidsplan, att de inte ofta möter 
en så väl dokumenterad översiktsplan. De tycker att 
det är ett fantastiskt arbete som kommer att vara en 
bra vägvisare för kommunen inte bara fram till 2030, 
åren går fort, utan en bra bit därefter, naturligtvis med 
smärre kursändringar efter vägen då omvärlden inte 
står stilla.

I och med denna slutsats är GERP Burlöv Center AB 
inte benägna att gå in i detalj i så många frågor utan 
kommer att beröra några som berör deras fastighet 
mest. Framtidsplanens syfte är ju att vara just vägvisare 
och vara inspirationskälla för framtida utveckling där 
GERP Burlöv Center AB självklart vill vara med och 
bidra till människors vardagsliv. De säger sig vara så 
naiva och tro att om de bidrar till detta kommer det att 
ge det bästa resultatet även för dem.

Precis som Framtidsplanen beskriver ”finns det stora 
förutsättningar att skapa innerstads- och citykänsla i 
Burlöv Centers närhet”. Det står vidare ”Detta bedöms 
ge en attraktiv och hållbar framtidsutveckling som hela 
kommunen kan dra nytta av.” GERP Burlöv Center AB 
håller med om detta men självklart måste allt göras 
med noggrannhet och försiktighet. Varje investerad 
krona måste leva på egna meriter oavsett om det är 
kommunen eller GERP som investerar anser företaget.

GERP Burlöv Center AB vill vara med i utvecklingen 
både på kort och lång sikt, att alltid värna om det 
investerade kapitalet och att även nyinvestera och 
utveckla dolda värden.

Den alldeles avgörande faktorn för att åstadkomma 
den ändring i samhällsstrukturen som målas upp som 
visionen i Framtidsplanen är att skapa de trivsamma 
rummen, rätt skala, ett samhälle i ett plan samt en 
långsiktighet enligt GERP. Likaså gäller det att inte vara 
rädd att planera bort gamla felaktiga beslut. 

Företaget vill också betona vikten av att gaturummen 
och torgrummen inte blir för breda och stora, rekom-
mendabelt är max 11-12 m för gator gör situationen 
optimal för detaljhandeln och livet i övrigt. GERP 
föreslår att göra torgutformningar mindre än vad som 
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känns rätt, då får vi det gatuliv vi önskar i Burlöv där 
befolkningsunderlaget inte är det starkaste ur ett densi-
tetsperspektiv.

För att ytterligare förbättra förutsättningarna för att 
skapa framtidens stad bör alla planskillnader tas bort 
enligt företaget. Som konsekvens av detta bör alla via-
dukter i möjligaste mån byggas bort och alla höjdni-
våer nivelleras ut så att alla byggnader möter marken 
och vardagslivet koncentreras till ett plan, det vill säga 
markplanet. Detta är en förutsättning för att mötet, 
vardagslivet med handeln i markplanet skall fungera i 
framtiden anser GERP.

Av största betydelse för en handelsplats av den karak-
tären som utgörs av Burlöv Center är tillgängligheten 
enligt GERP. Den näst största betydelsen är också 
tillgängligheten och därefter kommer innehållet. Det är 
den nakna sanningen för en handelsplats som både har 
en lokal och en regional prägel. Precis som Framtids-
planen beskriver har Burlöv Center en attraktionskraft 
som vida överstiger den lokala marknaden och som 
därmed utgör grunden till det handelsindex kommu-
nen har, det vill säga ett stort inflöde. Detta har skapats 
beroende på de tre faktorerna ovan, god infrastruktur, 
goda infartsmöjligheter och en generös parkering.
Det är av största vikt att dessa faktorer inte påverkas 
negativt varför GERP vill påtala vikten av att i fortsätt-
ningen ha en kreativ, interaktiv dialog i den fortsatta 
utvecklingen så att kommunens vision om utveckling 
kan bli verklighet samtidigt som förutsättningarna för 
Burlöv Centers tillgänglighet inte försämras. GERP vill 
därför inte idag kritisera idéer i illustrationen kring 
Burlöv Center utan samtidigt som de reserverar sig för 
lösningarna vill de vara öppna för framtida idéer under 
strikta ekonomiska analyser.

GERP ser mycket positivt på den nya järnvägsstatio-
nen Burlöv Centrum för den spårbundna trafiken. De 
ser också positivt på omplaneringen av busstrafiken. 
Utformningen i planen bör i första hand stärka stråket 
(rörelsen och siktlinjer) från stationen via Burlövs torg, 
kulturhus, annan service och fram till Burlöv Center 
anser GERP. Ett starkt stråk som binder samman kol-
lektivtrafiken med de centrala delarna stärker Burlövs 
Centrum. Platsbildningen utanför stationen får inte 
stoppa personflödet för tidigt utan skall sprida rörel-
sen/strömmen av människor vidare anser företaget.

I övrigt som tillägg, för att torg ska upplevas trygga bör 
det vara befolkade. Inom planområdet bör det därför 
inte finnas allt för många definierade torg utöver ett 
antal lämpliga platsbildningar anser GERP.

Framtidsplanen utvisar en god framtida vision om att 
skapa ett samhälle kring Burlöv Center av stadskarak-
tär anser GERP. Denna illustration visar inte hur en ny 
parkeringslösning för Burlöv Center ska te sig efter att 
bebyggelsen är uppförd. Företaget förstår att detta är en 
framtidsvision men vill ändå framföra ett stort fråge-
tecken för denna lösning. Den nuvarande parkerings-
lösningen är självklart förutsättning för Burlöv Centers 
fortvarighet. GERP kan därför i dagsläget vare sig 
vidimera eller refusera detta förslag förrän kommunen 
framöver visar dem en godtagbar teknisk/ekonomisk 
lösning på detta.

Planen beskriver stora ambitioner kring förvandling 
och förändring av samhället i stort. GERP sympati-
serar med detta under förutsättning att tillgänglighe-
ten bibehålls till Burlöv Center så att Burlöv Center 
kan fortsätta vara den energipunkt som kommunen 
fortsättningsvis vill ha. De bedömer detta som fullt 
möjligt med hänsyn taget till vad de tidigare nämnt om 
tillgänglighet och bebyggelse på parkeringen.

När det gäller bebyggelsen kring stationstorget är 
GERP intresserade av att exploatera dessa byggrät-
ter tillsammans med kommunen så att investeringen 
blir så rätt som möjligt för att skapa rätt utbud och 
säkerställa kvalitéten i bebyggelse och lokalutbud. De 
föreslår att dessa frågor samlas upp i den framtida 
dialogen där planens framtida lösning ger underlag för 
eventuella lösningar. Företaget kan även vara intresse-
rade av att exploatera andra byggrätter i Burlöv Centers 
närmaste omgivningar.

GERP Burlöv Center AB ser fram emot den komman-
de dialogen för Burlöv Centrums utveckling.

Kommentar: Burlövs kommun ser positivt på att GERP 
Burlöv Center AB:s vill vara med i utvecklingen av kom-
munen och bidra till människors vardagsliv. Kommunen 
tror precis som företaget att samarbete kommer att ge 
det bästa resultatet.

Att utveckla området runt Burlöv Center och järnvägs-
stationen kommer självklart att kräva fler detaljstudier 
och ske med noggrannhet. Stor vikt kommer att läggas 
på utformningen av gaturum, torg och kvarter för att 
skapa en vacker och trivsam stadsdel. Som nämns är det 
viktigt med väl definierade rum som är befolkade och 
känns trygga, vilket är strävan i Framtidsplanen. Mått 
och dimensioner för gator och torg kommer att vara en 
del för det fortsatta arbetet. Framtidsplanen beskriver 
bland annat utformningen av gator och torg i kapitlet 
”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 
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Planskillnader kommer att krävas för gatorna som ska 
korsa järnvägarna och motorvägarna. I övrigt önskar 
kommunen en omvandling av Lundavägen och Krone-
torpsvägen och för områdena i anslutning för att skapa 
bättre gatu- och stadsrum i ett plan; markplan.

Burlövs kommun håller med om att tillgängligheten är 
en viktig faktor för Burlöv C och centret. Kommunens 
ambition är att andelen biltrafik ska minska till förmån 
för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Tågtrafiken 
kommer att utökas till Burlöv C och förhoppningen är 
att även bussarna ska stanna här. Detta kommer att ge 
ypperliga förutsättningar för att komma till Burlöv Cen-
ter med kollektivtrafik. Cykelförbindelserna hit är också 
goda och de kommer även att förbättras. Förtätas Burlöv 
Centers parkering med bebyggelse kommer självklart 
parkeringsmöjligheterna att behöva ses över. Kommunen 
arbetar gärna vidare tillsammans med Burlöv Center i 
dessa frågor. Det planeras även för ett parkeringshus i 
och med att Burlöv C ska bli en pendlarstation.

Burlövs kommun håller med om att stråken mellan 
stationen, torget och Burlöv Center är viktiga och även 
vidare kopplingar till andra delar av kommun. En arki-
tekttävling är påbörjad för Kronetorpsområdet där det 
även är tänkt att de tävlande ska titta på kopplingarna 
till Burlöv Center och Burlöv C.      

Burlövs kommun ser mycket positivt på det fortsatta 
samarbetet med GERP Burlöv Center AB för Burlöv 
Centrums utveckling. 

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät äger de tre 400 kV-ledningar som ut-
går från station Sege i Burlövs kommun. Ledningarna 
ingår i det svenska stamnätet och är av betydelse för 
landets elförsörjning.

Vid eventuell framtida vindkraftsetablering i närheten 
av kraftledningar måste vissa säkerhetsavstånd iakt-
tas påpekar Svenska Kraftnät. Avståndet får inte vara 
sådant att ett vindkraftverk skulle kunna falla över en 
kraftledning vid ett haveri. Avstånden måste även vara 
tillräckliga för säker flygbesiktning samt tillräckliga 
mellan kraftledningens jordpunkter och jordpunkter
i vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät.

Svenska Kraftnät skriver att för att upprätthålla en god 
flygsäkerhet vid besiktningar rekommenderar Trans-
portstyrelsen att vindkraftverk och master med stag 
med en totalhöjd lägre än 50 m placeras minst 100 m 
från kraftledning. Vindkraftverk och master med stag 
med en totalhöjd över 50 m bör placeras minst 200 m 

från kraftledning. Avståndet beräknas med utgångs-
punkt från kraftverksrotorns periferi. För verk med en 
rotordiameter på 100 m eller mer bör avståndet mellan 
torn och ledning vara större än 250  m.

Vid all nyprojektering av 220 och 400 kV växelströms-
ledningar i det svenska stamnätet tillämpar Svenska 
Kraftnät en magnetfältspolicy som innebär att de utgår 
från 0,4 mikrotesla som högsta magnetfältsnivå vid bo-
städer eller där människor vistas varaktigt. I samband 
med att tillstånd förnyas för deras växelströmsledning-
ar vidtar de ofta åtgärder för att minska magnetfälten 
eller erbjuder sig att köpa fastigheter som står så nära 
ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 mikrotesla.

Svenska Kraftnät vill påminna om att byggnationer i 
närheten av transformatorstationer och ledningsstråk 
kan medföra svårigheter vid eventuella framtida för-
ändringar i stamnätet.

Svenska Kraftnät önskar att kommunen tar motsva-
rande hänsyn vid planering av ny bebyggelse invid 
befintliga stamnätsledningar som Svenska Kraftnät gör 
vid byggnation av nya ledningar.

Svenska Kraftnät har noterat att Burlövs kommun 
enligt samrådsunderlaget ska verka för att inte planera 
bostäder där magnetfältsvärdet är högre än 0,4 mikro-
tesla. För att säkert innehålla Svenska Kraftnäts mag-
netfältspolicy ska ny bebyggelse där människor vistas 
varaktigt placeras minst 80 m från en 220 kV-ledning 
respektive 130 m från en 400 kV-ledning. Dessa av-
stånd är baserade på maximerat årsmedelströmvärde 
och är enligt Svenska Kraftnät att anse som en rekom-
mendation till beslutande myndighet. För lokalisering-
ar som berörs av flera 400 kV-ledningar behöver en 
fördjupad magnetfältsutredning göras för att fastställa 
lämpligt avstånd enligt Svenska Kraftnät.

Så länge Svenska Kraftnäts rekommendationer beaktas 
och planering och projektering sker i samarbete med 
Svenska Kraftnät, har de inga invändningar mot aktuell 
översiktsplan.

Kommentar: Burlövs kommun har länge verkat för 
att samtliga elledningar ska grävas ned och kommer så 
att fortsätta göra. Avseende 0,4 µT i dom, Mark- och 
miljööverdomstolen, avsåg den en befintlig ledning och 
inte vid ny koncession, ny bebyggelse eller ny dragning av 
ledning.

Angående vindkraft finner planeringavdelningen liksom 
Svenska kraftnät att platsbristen är stor och många kon-
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kurrerande intressen finns. Kommunen planerar därför, i 
dagsläget, inte in några vindkraftsområden i kommunen, 
vilket återfinns i ställningstagande sid 115. Utrednings-
området som ligger i närheten av Simrishamnsbanan 
tas bort i Framtidsplanen till förmån för tågtrafiken och 
riksintresset för kulturmiljö.

Inga avstånd för magnetfält visas i karta på grund av att 
det finns så pass många potentiellt samverkande led-
ningar.

Svenska Kraftnät finns med på kommunens sändslista 
för detaljplaner och får dessa för yttrande när de är 
berörda.

Swedavia Malmö Airport
Swedavia Malmö Airport har tagit del av samråds-
handlingen gällande Framtidsplan för Burlövs kom-
mun, Översiksplan, ÖP12 och har därvidlag inga 
synpunkter.  

Sydvatten AB
Sydvatten har inget att erinra gällande Framtidsplan för 
Burlövs kommun.

Sysav
I Framtidsplanen redogörs för verksamheter där speci-
ella skyddsavstånd och riskhänsyn gäller. En betydande 
del av verksamheten vid Spillepengs avfallsanläggning 
är lokaliserad till Burlövs kommun. Sysav framför att 
det i planen saknas ett omnämnande av Sysavs avfalls-
kraftvärmeverk som är lokaliserat i närområdet.

Enligt Sysavs bedömning kommer Spillepengs avfalls-
anläggning även fortsättningsvis ingå som en central 
del i bolagets verksamhet. Sysav anser att det i princip 
är omöjligt att finna alternativ till denna plats och att 
det därför är av största vikt att bolaget hushåller med 
ytorna inom anläggningen så att den kan fortsätta att 
vara en betydande del av bolagets verksamhet. Be-
dömningen från Sysav är att det med stor sannolikhet 
kommer att bedrivas avfallsrelaterad verksamhet på 
anläggningen så länge som det kommer att finnas krav 
på att omhänderta avfall från samhället. Sysav anser 
därför att det inte är realistiskt att Burlövs kommun 
skulle kunna påskynda omvandlingen av Spillepeng till 
ett fritidsområde genom att inte acceptera anläggning-
ar som hindrar omvandlingen till rekreationsområde. 
Enligt Sysav har merparten av de anläggningar som 
uppförs för avfallsrelaterad verksamhet en livslängd 
som understiger tidshorisonten för avfallsverksamhet 
på Spillepeng.

Sysav menar att det är positivt att det finns tidigare 
åtgärdsförslag om att verka för utbyggnad av fjärrvär-
men till Åkarp. Sysav tycker att det vore positivt om 
detta även gällde för den planerade utbyggnaden för att 
täcka de kommande förväntade värmebehoven vid en 
utbyggnad av Arlöv. En forsatt utbyggnad av fjärrvär-
me kan bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser 
poängterar Sysav.

På sidan 106 i Framtidsplanen står det att hushållsav-
fallet, inklusive matavfall, går till energiåtervinning i 
andra kommuner. Sysav påpekar att brännbart avfall 
från Burlövs kommun går till Sysav, som står för cirka 
60 % av fjärrvärmeproduktionen till E.ON:s fjärrvär-
menät i Burlöv och Malmö kommuner. Även rötning 
och utvinning av biogas ur det insamlade matavfallet 
sker i Sysavs regi.

Till stycket om avfallshantering på sidan 109 i Fram-
tidsplanen kommenterar Sysav att deras uppdrag är 
att omhänderta avfall från hushåll och industri och 
återvinna så mycket som möjligt som material och 
energi. Varje avfallsslag omhändertas utifrån dess egna 
specifika förutsättningar och 2011 återvanns 97,6 % av 
avfallet.      

Kommentar: Skyddsavstånd läggs till på Spillepeng, 
500 m enligt ”Bättre plats för arbete”.

Kommunens bedömning är att det inte bör uppföras 
anläggningar som förhindrar omvandlingen till rekrea-
tionsområde. Enligt den gällande detaljplanen ska Sysav 
före 2025 fastställa tidpunkten för när avfallsverksam-
heten ska vara avslutad och området omvandlat till 
rekreationsområde.

Texten förtydligas till ”Dock går Burlövs hushållsavfall 
(inklusive matavfall) till andra kommuner för behand-
ling och energiåtervinning. En del av denna energin 
kommer tillbaka till Burlövs kommun genom fjärrvär-
menät, biogas medmera. Brännbart avfall från Burlövs 
kommun går till Sysav, som står för cirka 60 % av fjärr-
värmeproduktionen till E.ON:s fjärrvärmenät i Burlöv 
och Malmö kommuner.”

Att kommunen ska verka för att fjärrvärmenätet byggs 
ut även mellan Arlöv och Åkarp i Kronetorpsområdet 
läggs till i slutet av kapitlet ”Trafik och annan infrastruk-
tur”.

TeliaSonera Skanova Access
TeliaSonera AB har en mängd olika kablar inom Bur-
lövs kommun. Eventuella konsekvenser för dessa får 
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bedömas i samband med framtagandet av nya detalj-
planer.

Kommentar: Burlövs kommun arbetar vidare med dessa 
frågor i detaljplanerna och TeliaSonera Skanova Access 
finns med på kommunens sändlista för yttranden för 
nya detaljplaner. 
 

Privatpersoner

 framför en rad synpunkter på Fram-
tidsplanen genom sitt juridiska ombud  

 bedriver näringsverksamhet i Krone-
torpsområdet, fastighet Åkarp 9:10, i form av odling av 
gurka i växthus.  menar att både den gällande 
fördjupade översiktsplanen för Arlöv samt förslaget 
till ny översiktsplan hindrar honom från att expandera 
vilket han anser är nödvändigt för att driva sin närings-
verksamhet lönsamt.

Burlövs kommun har tidigare nekat  tidsbe-
gränsat bygglov vilket han har överklagat.  
menar att det råder motstridiga intressen mellan 
kommunens framtida markbehov och hans behov av 
att kunna driva en lönsam och konkurrerande närings-
verksamhet på den fria marknaden.  hänvisar 
sin rätt att bedriva näringsverksamhet till RF 2:18 § 
och till EG-direktivet ”Krav på skydd för egenföreta-
gare 76/207/EEG”.

Enligt den rådande fördjupade översiktsplanen ska 
området där fastighet Åkarp 9:10 är belägen vid en 
eventuell framtida expropriation från den allmännas 
sida, enbart kunna användas för grönområde då fast-
ighetsmarken i sig varken lämpar sig för bebyggelse av 
bostäder eller utbyggnad av vägar eller andra angelä-
genheter menar . 

 anser att det framtagna förslaget till översikts-
plan särskilt vad avser Kronetorpsområdet inte tillgo-
doser angelägna allmänna intressen som rättfärdigar 
att det allmänna inskränker användningen av mark 
för enskild. Vidare menar  att Framtidsplanen 
äventyrar samtliga befintliga näringsverksamheter 
inom kommunen och därmed ödelägger möjligheterna 
till den kommunala självförsörjningen.

 hänvisar även till att Kronetorpsområdet lig-
ger inom riksintresse som är utfärdat av länsstyrelsen. 
Han anser att kommunen inte har angivit huruvida 

riksintresset ska bevaras utan att kommunen istället 
begärt att länsstyrelsen ska upphäva riksintresset enligt 
Framtidsplanen.

Utifrån de inlämnade synpunkterna ställer  
krav på att länsstyrelsen måtte förelägga Burlövs kom-
mun att omplanera sin framtida markanvändning på 
ett sådant sätt så det tillgodoser behov av- och främjar 
redan etablerade näringsidkare i kommunen i enlighet 
med EG-direktivet: ”Krav på skydd för egenföretagare 
76/207/EEG” som i Sverige gäller som svensk lag.

Kommentar: Enligt den nu gällande fördjupade över-
siktsplanen för Arlöv ligger fastigheten Åkarp 9:10 inom 
ett utvecklingsområde för blandad bebyggelse: bostäder, 
idrott, småskalig handel, service/vård och publikalstran-
de verksamheter. Området ska även innehålla grönytor/
park. Det är inte fastställt i den fördjupade översikts-
planen vilken/vilka av ovanstående användningar som 
fastigheten Åkarp 9:10 bör användas till.

I det föreliggande förslaget till ny översiktsplan fastställs 
markanvändningen mer detaljerat men det är fortfa-
rande översiktligt.

 har sedmera fått tidsbegränsat bygglov för 5 år.
  
I Plan- och bygglagen ges kommuner rätten och skyl-
digheten att planera markanvändningen på det mest 
lämpliga sättet. Att nyttja stationsnära områden till 
bostäder och arbetsplatsintensiva verksamheter bedöms 
som mycket positivt. Så många som möjligt ska kunna 
ta sig till sina arbetsplatser på så många sätt som möjligt 
och att resa kollektivt måste prioriteras ur hållbarhets-
synpunkt. Pågående verksamheter fråntas inte rätten att 
vara verksamma i sin nuvarande omfattning. Däremot 
anses en utvidgning olämplig med hänvisning till det 
som tidigare nämnts. Av den anledningen planerar kom-
munen för andra områden där dessa typer av verksam-
het passar bättre. Att planeringen skulle diskriminera 
vissa typer av personer eller företag stämmer inte, 
verksamhetsutövare varken förhindras eller förbjuds att 
driva verksamhet inom området. Istället planeras det för 
en utökning av antalet arbetstillfällen i Kronetorpsområ-
det från dagens cirka 55 till närmare 700.

Näringslivet är viktigt för kommunen och Framtidspla-
nen föreslår förtätning av verksamheter och blandstad 
med både boende och arbetsplatser, alltså en ökning av 
antalet arbetsplatser. Förslaget innebär att alla arbets-
föra invånare även i framtiden teoretiskt ska kunna 
arbeta inom kommunens gränser. I vissa fall kommer 
dock befintliga verksamheter i konflikt med kommunens 
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planerade framtida markanvändning. Framtidsplanens 
intentioner är en utveckling mot mindre ytkrävande och 
mer personintensiva företag mellan de två motorvägarna 
E6 och E22.  

Möten har hållits vid ett flertal tillfällen mellan represen-
tanter från kommunen och . Vid dessa möten har 
det framkommit att verksamheten för att vara lönsam 
måste expandera. Enligt uppgifter från  skulle 
det behövas större ytor för att gurkodlingsverksamheten 
ska kunna drivas modernt och lönsamt vilket inte ryms 
inom hans befintlig fastighet. En dialog pågår mellan 
kommunen och  om eventuell ny lokalisering med 
bättre förutsättningar för den önskade expansionen.

Angående riksintresset så delar länsstyrelsen Burlövs 
bild att det behövs en ny, mer relevant beskrivning och 
avgränsning av riksintresset. Länsstyrelsen delar även 
kommunens syn att det bör byggas tät stationsnära be-
byggelse runt stationer (Länsstyrelsen i Skåne, Skånetra-
fiken, Region Skåne, Trafikverket (2010). Stationsnära 
läge) och att om man ska bebygga jordbruksmarken i 
Kronetorp bör marken utnyttjas effektivt (Länsstyrelsen 
i Skåne län (2010). Granskningsyttrande, Fördjupad 
översiktsplan för Arlöv i Burlövs kommun. 2010-03-22.). 
Om detta innebär att Kronetorpsområdet fortfarande 
ska ingå i riksintresset eller inte återstår att se. Kom-
munen önskar bebygga området även om riksintresset 
kvarstår. Länsstyrelsen har framfört att det går att bygga 
i Kronetorpsområdet även om riksintresset skulle ligga 
kvar. Ärendet om riksintresset är överlämnat till Riksan-
tikvarieämbetet.       

 har bott i Arlöv sedan år 2000 och 
stortrivs framför allt på grund av att man inte har en 
stadskänsla men att det samtidigt är nära till 2 städer, 
Lund och Malmö.

Som de beskrivs i Framtidsplanen är teglade hus ett 
signum för Burlövs kommun och därför anser  
att det vore bra att följa den byggnadslinjen så att Arlöv 
behåller sin stil och historia.  tycker förslaget 
av den nya Burlövs station inte följer den linjen utan att 
det är en trist modern byggnad utan någon prägel av 
Arlövs kultur eller bakgrund. Det vore väldigt synd om 
Arlöv förlorar sin historia när ett så stort bebyggelse-
projekt görs tycker . Det kan inte vara svårt att 
ta hänsyn till detta heller anser hon.
 

 vädjar att inte samma misstag ska göras som 
på 70-talet  där många fina gamla byggnader revs för 
att ”sanera” städer.

Kommentar: Kommunen ser det som mycket värdefullt 
att ta tillvara på Åkarp och Arlövs karaktärer. Stads-
känsla blir det framför allt närmast tågstationerna som 
kommer att utvecklas och där bebyggelsen kan bli tätare. 
I Åkarp kommer trädgårdsstadskaraktären fortfarande 
att finnas kvar.

Tegel är som sagt lite av ett signum för Burlöv och kom-
munen ser gärna att användningen av tegel fortsätter i 
nybyggda hus. Det är inte beslutat hur Burlöv Central-
station ska utformas ännu men inslag av tegel hade varit 
välkommet. Det kan vara i exempelvis fasader, murar, 
bullerskydd och markbeläggningar. Det förslag som 

 troligtvis menar är inte en vanlig byggnad utan 
mer av ett transparent väder- och bullerskydd över per-
rongerna. Detta är dock bara ett gestaltningsförslag och 
hur den slutgiltiga utformningen blir återstår att se. Det 
är inte säkert att det blir något stationshus utan kanske 
bara perronger med väder- och bullerskydd.     

Burlövs kommun har en omfattande bevarandeplan där 
nästan hela kommunen har behandlats. Bevarande-
planen har följts upp med tillägg till detaljplaner vilket 
har gjort att många gamla byggnader har fått starkare 
juridiskt skydd mot förvanskning och rivning. Det finns 
ställningstaganden i Framtidsplanen för att uppda-
tera bevarandeplanen och på att ge starkare skydd till 
exempelvis Kronetorps gård och Burlövs kyrkby i nya 
detaljplaner.

 tycker att det i stort är en mycket 
bra Framtidsplan. I vissa delar är det dock svårt att se 
någon vision, det är mer en uppräkning av vad som 
finns idag enligt . Det är viktigt att man tar 
tillvara på den natur som finns idag som exempelvis 
Spillepengsområdet och områdena kring Sege å anser 

.

Kommentar: Framtidsplanen kommer att fungera 
som ett planerings- och kunskapsunderlag varför det i 
vissa delar är dagens förhållanden och regleringar som 
presenteras. Det är också viktigt att förstå de historiska 
aspekterna och dagens förhållande för att kunna planera 
för framtiden. Avslutningarna i kapitlen med de sam-
manfattande ställningstagandekartorna och tabellerna 
är tänkta att på ett tydligt sätt visa på ställningstagan-
dena och planerna för Framtiden. Det valda scenariot, 
2030-bebyggelsescenariot, visar en invånareökning från 
dagens cirka 17 000 till cirka 24 000 och en arbets-
platsökning från dagens cirka 7 700 till 11 000. Planens 
målbild visar utvecklingen av ett helt nytt gemensamt 
centrum vid pendlarstationen Burlöv C. 
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De gröna värdena är viktiga för att skapa en attraktiv 
kommun. Det nuvarande rekreationsområdet på Spil-
lepeng kommer att tas tillvara och på lång sikt kom-
mer även avfallsanläggningen att omvandlas till ett 
fritidsområde. Framtidsplanens intentioner är också att 
utveckla vattnet, växtligheten och rekreationsmöjlighe-
terna utmed Sege å i samarbete med Malmö stad och 
Staffanstorps kommun.      

Enligt  är marken som ska bebyggas 
unik och har ett betydande värde för framtiden. Den 
långsiktiga planering som genomförs är därför ytterst 
värdefull om den kompletteras med tillrättandet av 
tidigare provisorier på andra platser i kommunen sam-
tidigt anser .

Bebyggelsen kommer utan tvekan att kosta många 
miljoner att genomföra. Detta går inte enligt  
att åstadkomma utan skattehöjning, försäljning av fast 
egendom och lån. Framförhållningen beräknas gälla 
till 2030. Det som nu görs bör gälla ytterligare 75 år 
anser 

 skriver att utvecklingen i regionen kommer 
sannolikt att medföra utbyggnad längs motorvägarna 
förbi Hjärup och Lomma. E6 och E22 kommer att 
breddas. Ytterligare utrymme kommer enligt  
att krävas av kommunen. Han anser vidare att det är 
berömvärt att skolan planerar mer än 25 år framåt 
eftersom den planeringen tidigare har varit i botten. 
Den nu föreslagna utbyggnaden kommer att påverka 
verksamheten i kommunhuset, därför är ett nytt kom-
munhus ett måste enligt . Detta nya hus ska 
enligt  utgöra det centrum som så väl behövs i 
denna kommun. Han anser vidare att flytten av kom-
munhuset öppnar upp för omdisponering av marken.

Så länge man kan följa tillbaka består Burlövs kom-
mun av de fem byarna Arlöv, Burlöv, Sunnanå, Tågarp 
och Åkarp. Arlöv och Åkarp är poststationer. Därför 
anser  att det är viktigt att stationerna behåller 
sina namn. Kommunens centrum behöver inte sam-
mankopplas med Centralstationen när detta inte varit 
aktuellt tidigare anser . En eventuell station 
vid Lommabanan kan utan vidare kallas Arlöv västra 
eller norra tycker . Det nya kommunhuset bör 
visa det centrala i kommunen anser han. Brett, högt 
och synligt från alla håll.  beskriver vidare 
sin syn på bebyggelsen: Nedre våningarna fylls med 
kommunal verksamhet. Ovanför i olika våningsplan 
kompletteras byggnaden med bostäder och verksam-
heter av olika slag. Gärna trygghetsboende kombinerat 

med studentbostäder, övernattningslägenheter, hyres-/
bostadsrätter. Gärna 15 våningar och högre. Genom att 
bygga på höjden lämnas utrymme för daghem, skolor, 
äldreboende med markkontakt.

Utpendlingen måste enligt  vara större än 
inpendlingen. Majoriteten skattebetalare bör enligt 
honom bo och arbeta i kommunen.

 tycker att det nya badet ska byggas som bul-
lerskärm längs järnvägen, från transformatorn och 
norrut. Han anser att bullerskärmen ska fortsättas med 
ett allaktivitetshus med många funktioner och att den 
tredje byggnaden ska bli en idrottshall med interna-
tionella mått och läktare. Den sista byggnaden i raden 
bör enligt  vara ett parkeringshus med anslut-
ning till Mossvägen. Han tycker vidare att Mossvägens 
standard ska höjas.

Idrottsplatsen ryms enligt  inte på Kronetorps-
området. Idrottsplatsen bör enligt honom flyttas ut till 
andra sidan E22.  anser att när kommunhuset 
är tömt och övriga hus som ligger vid Kärleksgatan och 
Lundavägen lösts in kan husen rivas för att ge plats för 
det centrum som ska bildas i Arlöv för att ge stadska-
raktär åt platsen.

Övriga brådskande åtgärder enligt :
• Bygg motionshall till Svanetorpskolan.
• Bygg motionshall och matsal till Södervångskolan.
• Avveckla lägenhetsdaghemmen.
• Öka antalet utrymmen för undervisning i båda Dal-
slundskolorna.
• Dubblera stora salen på Vårbogården.
• Flytta den farliga cykelbanan till andra sidan gatan 
genom Arlöv. Prio l.
• Förläng ovanstående hela vägen fram till Åkarp. Prio 
2.
• Bygg ut köket på Dalslund för all matlagning i kom-
munal regi.
• Gör om köket på Harakärr till dagcentral.
• Sätt glastak över atriumgården på Harakärr, den är 
oanvändbar i dag.
• Sänk Kilvägen under järnvägen för buss- och lastbils-
trafik.
• Arlövs teater behöver repareras.
• Kronetorps mölla behöver underhållas.

Vidare anser  att utbyggnaden av cykelbana till 
Stora Bernstorp kan vänta eftersom det inte är någon 
stor cykeltrafik i dagsläget. Vägen behöver enligt 

 belysning.
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Kommentar: Burlövs kommun har i Framtidsplanen 
tagit ställning för att undvika ytterligare infrastruktur på 
odlingsmark, barriärer och bullerkällor genom att bland 
annat inte avsätta mark i markanvändningskarta för 
yttre godsspår och breddning av motorvägarna. 

Det finns inga beslut för ett nytt Medborgarhus men i 
framtiden kan ett nytt kommunhus bli aktuellt, särskilt 
om kommunen får en större organisation när invånar-
antalet ökar. En ny placering av ett kommunhus skulle 
kunna vara vid Burlöv C. Flyttar kommunens organisa-
tion från det nuvarande Medborgarhuset kan detta hus 
användas för någon annan verksamhet. Korsningen 
mellan Lundavägen, Lommavägen och Dalbyvägen 
utgör redan idag Arlövs centrum. Mycket kan dock göras 
för att förbättra centrumet, bland annat göra om Lom-
mavägen, ha fler utåtriktade verksamheter och aktivera 
Sockerbitstorget. Ett centrum måste byggas där män-
niskorna är för att bli lyckat. Medborgarhuset är ritat av 
den kända arkitekten Hans Westman och är med i kom-
munens Bevarandeplan och huset är skyddat i detaljplan 
och får inte rivas. Det finns utrymme för förtätning i 
Arlövs centrum utan att man behöver riva den befintliga 
bebyggelsen. 

Framtidsplanens intentioner är att den nya bebyg-
gelsen i orterna ska bestå av en blandning av bostäder 
och verksamheter. Det kan därför vara möjligt att ha 
verksamheter i bottenplan och exempelvis bostäder i de 
övre planen. Tanken är att det ska finnas olika typer av 
bostäder och upplåtelseformer. Det kommer också att 
vara en variation i höjderna på byggnaderna. Närmast 
stationerna kommer husen att vara högre för att utnytt-
ja marken väl. Åkarp kommer att ha sin station, Arlöv 
får en ny station på Lommabanan (som om den inte kan 
kallas för Arlövs station i Framtidsplanen föreslås kallas 
Arlövs norra station) och Burlöv Centralstation blir hela 
kommunens station och centrum.  

I dagsläget är inpendlingen till Burlövs kommun större 
än utpendlingen. Teoretiskt kan alla arbetsföra invånare 
både bo och arbeta i kommunen. Intentionerna i Fram-
tidsplanen är att även i framtiden kunna behålla förhål-
landet mellan antalet arbetsföra invånare och antalet 
arbetsplatser och ha ett brett utbud av både bostäder och 
arbetsplatser.

Badhus, aktivitetshus och parkeringshus skulle mycket 
väl kunna placeras i den norra delen av Kronetorpsom-
rådet vilket också finns beskrivet i Framtidsplanen. Tan-
ken är också att placeringen och olika tekniska lösningar 
och utformningar ska kunna skydda den nya stadsdelen 
från buller från järnvägen. Mossvägen planeras vara 

kvar i sin nuvarande sträckning men vid en utbyggnad 
av området kommer standarden att höjas.    

Att flytta idrottsplatsen från Kronetorpsområdet till an-
dra sidan E22 bedöms inte som lämpligt då det ses som 
viktigt att bevara den odlingsmarken och riksintresset för 
kulturmiljö där när Kronetorpsområdet exploateras med 
stationsnära bebyggelse. Vidare är det viktigt att kunna 
samla olika funktioner som exempelvis fritidsaktiviteter, 
skola, sport, bad och park nära varandra för att uppnå 
attraktionskraft och samordningsvinster.

Lägenhetsförskolorna planeras på sikt att avvecklas. 
En en ny förskola i Åkarp är precis färdigställd och det 
planeras för nya avdelningar i Arlöv. Utbildnings- och 
kulturförvaltningen arbetar med en översyn av skolorna 
för att titta på eventuella omstruktureringar, särskilt i 
Åkarp. I detta arbete kommer man då även att titta på 
exempelvis motionshallar, matsalar och vilka skolor som 
eventuellt ska byggas till. Framtidsplanen ser skolområ-
det i Dalslund som ett utav tre större skolområden där 
många funktioner kan samlas.

Hur olika byggnader ska disponeras för exempelvis kök 
och samlingssalar är inget som regeleras i en översikts-
plan. 

I dagsläget finns inga tankar på att flytta gång- och cy-
kelbanan utmed Lundavägen till andra sidan. Däremot 
kommer åtgärder göras för att förbättra kvaliteten.   

Det finns för närvarande inga planer på att sänka 
Kilvägen under järnvägen. Det ses inte som lämpligt att 
leda in ytterligare lastbilstrafik på Lommavägen och S. 
Virvelvägen. Att bygga om underfarten skulle troligtvis 
också innebära tekniska svårigheter med järnvägsbron 
och stora kostnader. 

Kronetorps mölla kommer att användas för ungdoms- 
och föreningsverskamhet framöver. Bland annat har 
KFUM Burlöv flyttat in i möllan. Underhållsfrågor för 
fastigheter ingår inte i en översiktsplan.

Förlängningen av cykelvägen till Stora Bernstorp utmed 
Segevägen är planerad sedan länge och ämnas genom-
föras under 2013.     

 har kommentarer på Framtidsplanen och 
Trafikplanen och undrar vad kommunen menar med ”I 
Framtidsplanen planeras för en utveckling och förtät-
ning av befintliga stationsområden i Arlöv och Åkarp, 
vilket ger förutsättning för en minskad bilanvändning 
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i kommunen.”  menar att det sker en motarbet-
ning från Skånetrafikens sida i Arlöv med tanke på 
kollektivtrafiken.

Den 9 december 2012 skedde en rad förändringar i 
kollektivtrafiken från Skånetrafikens sida. Buss 132 
mellan Löddeköping och Malmö har upphört att 
stanna i Arlöv.  bor i Rinnebäck och har tidigare 
tagit denna buss i Arlöv till och från jobbet i Värnhem, 
Malmö varje dag. Indragningen av buss 132 har med-
fört att avståndet till en trafikerad busshållplats (Sock-
erbitstorget) har ökat till 1,4 km och trafikarbeten har 
lett till att avståndet till en trafikerad busshållplats nu 
är 2 km.  har inte tillgång till bil och är beroende 
av kollektivtrafik som fungerar, på sommaren cyklar 
dock  så då är det inga problem. 

Kommunikationerna mellan Arlöv och Lomma har 
också försämrats då man först måste ta sig till Socker-
bitstorget och därefter med buss till Kirseberg, byta och 
åka tillbaka mot Lomma. Försämringarna har bland 
annat gjort det svårt att besöka Lomma och att bil istäl-
let för kollektivtrafik väljs.

 nämner Rinnebäck och det nyare området 
Strandängen som bostadsområden utan kollektivtrafik. 
Det finns en buss från Arlövsvägen som går till Centra-
len i Malmö men  efterfrågar ett enkelt sätt att ta 
sig till Värnhem från Lommavägen.

 undrar om Burlövs kommun inte är involverade 
i Skånetrafikens beslut.

Kommentarer: Framtidsplanens intentioner är att be-
byggelsen främst ska utgå från kollektivtrafiknära lägen 
som stationerna i Arlöv, Åkarp och den nya stationen på 
Lommabanan. Även busstråket utmed Lundavägen med 
buss 130 har varit dimensionerande för den planerade 
bebyggelseutvecklingen. Närhet till tågstationerna och 
busshållplatser kan bidra till att fler väljer kollektivtrafik 
istället för bil. Detta förutsätter självklart att det finns 
bra, tillgängliga och effektiva resor med tåg och buss för 
att det ska vara ett attraktivt alternativ till bil. 

Burlövs kommun arbetar för att få en så bra kollektiv-
trafik som möjligt för kommunens invånare. Kommunen 
har tagit fram en Trafikplan som visar på behov och 
möjligheter vilken bland annat Skånetrafiken har haft 
möjlighet att yttra sig över. En kontinuerlig dialog förs 
mellan kommunen och Skånetrafiken. Angående försäm-
ringarna i kollektivtrafiken från den 9 december 2012 
har kommunen inte gets möjlighet att påverka Skånetra-
fikens beslut. Kommunen arbetar dock vidare med att 

försöka få till nya lösningar för kollektivtrafiken efter den 
senaste tidens försämringar.

Skånetrafiken kommer att kunna ta del av denna sam-
rådsredogörelse och  synpunkter.

 har läst och fördjupat sig i det som gäller 
förskola och skola samt skolans markanvändning.

Närhet till barnets skola är viktigt för både barnet och 
föräldrarna anser . En aspekt är möjligheten för 
barnet att på ett säkert sätt ta sig till och från skolan på 
egen hand. En annan är att hämtning och lämning un-
derlättas när det är nära till skolan. Därför tycker  
att framtidsvisionen ska fokusera på dessa delar.

Eftersom  bor i Åkarp har han tittat närmare på 
vad som sägs i Framtidsplanen i denna del av kommu-
nen. Det som tydligast kommer fram i planen är sats-
ningen på Dalslundsskolan och området runt omkring 
anser han. Ett argument är att ökningen av elever ligger 
i norra delen av Åkarp de närmaste åren.  påpekar 
att det just nu byggs väldigt mycket i upptagningsom-
rådet kring Södervångskolan, bland annat cirka 80 hus 
på Lyckö äng. Där bor och flyttar det in många barnfa-
miljer. Denna del av Åkarp kommer att ha många barn 
både på kort samt lång sikt. Enligt  vill de ha en 
skola inom sitt närområde, speciellt när barnen går i de 
lägre årskurserna.

 förslag är en fortsatt satsning på Dalslundområ-
det (bygga en F-6 skola av Lilla Dalslundskolan och 
göra om Stora Dalslundskolan till en renodlad hög-
stadieskola) samtidigt som Södervångskolan och dess 
skolområde används till nybyggnation av en skola F-6 
(alternativt F-3). Han tycker vidare att den gamla K-
märkta byggnaden ska renoveras och att det på områ-
det ska planeras och byggas nya lokaler samt en säker 
och stimulerande skolgård.

 anser att Harakärrs förskola ligger bra placerad 
utifrån upptagningsområdet i de expansiva delarna 
av Åkarp (utifrån nybyggnation). Den behöver finnas 
kvar enligt honom, alternativt att en ny förskola byggs 
i närheten.

Kommentar: Det sker för närvarande en översyn av 
skolorna i kommunen, särskilt för Åkarp, för att titta på 
eventuella omstruktureringar. Detta kommer tillsam-
mans med Framtidsplanen och befolkningsprognoser 
ligga till grund för politiska beslut och framtida sats-
ningar. Skolområdet i Dalslund är ett av kommunens 
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största med många funktioner samlade, detta område 
planeras att utvecklas och även fortsättningsvis vara ett 
skolområde.

Fasaden på Södervångskolan har nyligen renoverats. 

Det är viktigt att det ska finnas bra gång- och cykelvägar 
till skolor och fritidsaktiviteter för att underlätta rörelse 
för barn och ungdomar och för att minska bilanvänd-
ningen. Burlövs kommun har ett relativt väl utbyggt 
gång- och cykelvägsnät. Detta är något som kommunen 
också arbetar med för att förbättra och Framtidsplanen 
och Trafikplanen ger förslag på nya kopplingar.  

 har synpunkter på texten som beskriver 
område 4 på sidan 79.  hänvisar till att det har 
gjorts bullerberäkningar för området kallat Vallhusen 
som visar på att man klarar bullret för nybyggnation av 
hus.  skulle vilja ändra texten till exempelvis:

1)”Buller kan utgöra ett problem i detta område och 
därför måste extra omsorg läggas på att hantera de 
frågorna”…

2)”Vallhusen kan därmed bli en naturlig avslutning på 
tätorten Åkarp på denna sida av Lundavägen”...

I Framtidsplanen står det ”Bullerfrågan kan komma att 
innebära att det visar sig lämpligare att anlägga någon 
slags passande verksamhet här än bostäder.”

I stället tycker  att man ska skriva något i stil 
med:

”Området kan även användas för någon slags passande 
verksamhet.”

Då bullret kan hanteras enligt undersökningar så anser 
 inte att tryckt text är relevant plus att han ser att 

länsstyrelsen har mindre chans att hänvisa till förslagen 
text än tryckt och mena på att kommunen själv tycker 
att det är lämpligare att bygga för verksamhet eftersom 
man antyder det i översiktsplanen.

Kommentar: Detaljplaneprocessen för Vallhusen har 
fortsatt parallellt med översiktsplanen. Detaljplanen är 
ännu inte klar och har inte vunnit laga kraft. Bebyggs 
denna mark kommer omfattande åtgärder behövas för 
att bullerskydda bostäderna. Även om Vallhusen byggs 
kommer Vallgården att vara den naturliga avslutningen 
av Åkarp på denna sidan av Lundavägen.

Texten i Framtidsplanen bearbetas utifrån  syn-
punkter då bullerberäkningar har gjort som visar på att 
man klarar bullret för nybyggnation.    

 anser att Arlöv har identitetsproblem och 
att användningen av namnen Burlöv och Arlöv skapar 
förvirring. Exempelvis att Burlöv Center, Burlövsbadet 
och Burlövs station ligger i Arlöv. Detta har bidragit 
till att exempelvis tidningar och personer som ska 
åka tåg har svårt att skilja Arlöv och Burlöv åt enligt 

.  anser att Arlöv får en ännu otydligare roll 
i Framtidsplanen genom att både Arlövs och Burlövs 
centrum ligger i Arlöv, i Burlövs kommun. Antingen 
måste ortsnamnet förstärkas och allt som heter Burlöv-
xxx namnändras eller så måste Arlöv raderas bort och 
huvudorten heta samma som kommunen anser 

 föreslår att plattformen läggs på den sida som 
vetter mot Företagsvägen och bullerplank sätts upp på 
sidan som vetter mot bostadsbebyggelsen vid pågasta-
tionen Rinnebäck. Störningar från tåg, högtalarutrop 
och resenärer blir annars för omfattande för boende i 
området enligt 

Kommentar: De flesta kommuner har samma namn 
som huvudorten men Burlöv är lite annorlunda eftersom 
så inte är fallet här. Kommunen heter Burlöv eftersom 
namnet syftar tillbaka på den gamla kyrksocken. Arlöv 
är centralort. Arlöv och Åkarp kommer även i framtiden 
att vara kvar som orter och namn. Arlöv+Åkarp=Burlöv. 
Regionen har sedan 70-talet vant sig vid att Burlöv 
Center ligger i Arlöv. För att skapa ett centrum och 
mötesplats för hela Burlövs kommun, alla invånare och 
även för regionen kallas platsen runt dagens Burlövs 
station och Burlöv Center i Framtidsplanen för Burlöv 
C. Burlöv Centralstation blir en station för hela kom-
munen eftersom även Öresundstågen kommer att stanna 
här och runt denna plats utvecklas Burlöv Centrum. 
Arlöv kommer att ha kvar sitt historiska centrum och sin 
framtida station på Lommabanan och Åkarp kommer 
att ha sitt centrum och sin station. Burlöv C blir mer av 
ett centrum och mötesplats med olika funktioner för hela 
kommunens befolkning.    

Utformningen av Arlövs station (Rinnebäck) är inte 
beslutad och arbetet med Lommabanan och den nya 
stationen kommer att fortsätta. Områdena vid stationen 
och utmed spåren kommer att bullerskyddas. Kommu-
nen visar genom Framtidsplanen och vid möten med 
Trafikverket att den bästa placeringen är så nära Burlöv 
C som möjligt, det vill säga där även  föreslår.  
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 vill framföra synpunkter och kommen-
tarer till samrådshandlingen, avseende påverkan på 
fastigheten vid Wennerts väg (Arlöv 17:19 m. fler).

Översiktsplanen föreslår att man tillskapar rekreativa 
värden på området mellan Vintergatan och Arlövs-
vägen (kallat Wennerts väg).  anser att det i 
sammanhanget bör uppmärksammas att föreslaget 
rekreationsområde ligger på en privat fastighet som 
idag är detaljplanelagd för industriändamål (Stadsplan: 
Stadsäga 477 m.fl. i Arlöv). I Framtidsplanen framställs 
området närmast Kalineån som ”Gröna stråk/platser”. 

 anser att det saknas en redovisning över hur 
aktuella fastighet på ett tillfredsställande sätt kan sam-
manbinda Spillepeng i norr och centrala delen av Arlöv 
såsom det är tänkt. Västkustvägen och banvallen utgör 
idag stora fysiska barriärer, vilka gör ett sådant grönst-
råk mycket svårt att fullfölja enligt .

I samrådshandlingen finns ingen redovisning som 
visar vilka förutsättningar eller beräkningar av ytor 
som föreslås som översvämningsytor på fastigheten. 
De redovisade delar om cirka 1/3 av fastighetens yta 
för rekreation/naturmark med möjlighet till översväm-
ning måste förtydligas enligt . Idéer om bostäder, 
annan verksamhet, allmän park/naturmark kräver en 
planändring i motsatt till gällande plan som anger in-
dustri påpekar . Han undrar om avsikten i planen 
är att fastigheten ska nyttjas för en större del av den 
översvämningsrisk som det talas om, både vad avser 
intressen för Burlövs kommun och Malmö stad?

I samrådshandlingen beskrivs en möjlighet att låta 
Västkustvägen utgöra en barriär mot havet och att 
Kalineån och Alnarpsån tidvis kan stängas av för vat-
ten som pressas upp i systemet. Osäkerheten av denna 
typ av åtgärd verkar inte utredd anser . Kalineåns 
översvämningsrisk är en mellankommunal fråga där 
Burlövs kommun och Malmö stad har ett gemensamt 
ansvar anser han. Fortsatt handläggning av utbygg-
nadsplaner för bostäder eller annan verksamhet än 
industriändamål, inklusive idéer om att tillskapa all-
mänt tillgängliga rekreation- och grönområden utmed 
Kalineån, kräver enligt  en dialog mellan Burlövs 
kommun, Malmö stad och med fastighetsägaren. Han 
anser att förutom en planändring behövs en diskus-
sion om ersättning för en eventuell utbyggnad av både 
allmän park/naturmark och översvämningsytor på 
fastigheten Arlöv 16:7 m.fl.

Kommentar: Rör man sig utefter Kalineån i Wennerts 
väg-området finns det sedan en gång-och cykelväg när 

man kommer ut till Arlövsvägen. Denna gång- och cy-
kelväg passerar Västkustvägen till Spillepeng på två plat-
ser. Från Wennerts väg till Spillepeng är det bara cirka 
200 m om man tar gång- och cykelvägen och passerar 
Västkustvägen på den södra övergången. Det finns alltså 
befintliga kopplingar som kan utnyttjas för stråk och 
rekreation. Dessa skulle dock kunna förstärkas genom 
exempelvis skyltning och trädplanteringar. Utvecklas 
Wennerts väg med bostäder och park bör det även finnas 
gång- och cykelväg utmed hela Vintergatan. Koppling-
arna förtydligas i kartmaterialet i Framtidsplanen. Al-
léplanteringar kan knyta ihop denna gata, Hamngatan 
och Lommavägen där man kan röra sig under järnvägen 
till Boklunden i centrala Arlöv. Västkustvägen och Södra 
stambanan är självklart stora barriärer i Burlöv men 
genom att länka samman grönområdena med gång- och 
cykelvägar och gröna gaturum kan trevliga rekreations-
stråk skapas.

Översiktsplanen ska visa på framtida möjligheter och 
visioner för kommunen. Området vid Wennerts väg 
är som sagt idag detaljplanelagt för industri och ska 
bostäder byggas krävs det en ny detaljplan. Marken lig-
ger under 3 m över havet. Det behövs lösningar för att 
ny bebyggelse ska hamna ovanför denna nivå. Eftersom 
Kalineån går i gränsen mellan Burlövs kommun och 
Malmö stad, området ligger lågt och om ytor ska bebyg-
gas och hårdgöras behövs det grönytor som kan fungera  
både för vattenhanteringen och för rekreationsändamål. 
Dessutom kan marken runt Wennerts väg på grund av 
tidigare verksamheter visa sig vara olämplig att bebygga. 
Vidare behövs det en skyddszon till verksamhetsområ-
det i Malmö om bostäder ska kunna uppföras. Parken, 
rekreation, översvämningsskydd och skyddszon behövs 
för de nya invånare som en ny detaljplan med bostäder 
medför. Detaljplanen måste visa att detta kan klaras 
innan ny bebyggelse kan uppföras.

Kalineån är en mellankommunal fråga för Burlöv och 
Malmö. Det finns idag inga färdiga lösningar för hur 
Västkustvägen skulle kunna utgöra barriär mot havet 
och för hur vattennivåerna i Kalineån och Alnarpsån 
ska regleras. Eventuellt kan åarna tidvis stängas av 
mot havet. Detta är något som kommunen kommer att 
arbeta vidare med tillsammans med grannkommuner, 
Trafikverket och andra berörda. Grönytor vid ån behövs 
i vilket fall som helst som skyddszon, översvämnings-
skydd och för den biologiska mångfalden.

Vid ett fortsatt arbete med detaljplan kommer dialog 
att hållas och dessa frågor att diskuteras mellan Burlövs 
kommun, Malmö stad och fastighetsägaren.           
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 har på uppdrag av fastighetsägare i 
Burlövs egnahem;  

 
lämnat in synpunkter på utbyggnad 

kring Burlövs egnahem. 

De yttrande ifrågasätter nedskärningar i utbyggnads-
möjligheterna som Framtidsplanen innebär i förhål-
lande till gällande planer i Burlövs egnahem.

I november 2005 undertecknades ett avtal mellan 
kommunen och markägarna angående upprättande av 
detaljplan för Burlöv 3:48 m.fl. i Burlövs kommun och 
ett planprogram var ute på samråd 2007. På grund av 
konjunkturen har planarbetet därefter varit vilande för 
att återupptas sommaren 2012.

I den fördjupade översiktsplanen för Arlöv är ett om-
råde på cirka 12 ha sydost om Burlövs egnahem avsatt
för ”ny bebyggelse”. I Framtidsplanen står på sidan 
86 för område 29 (Burlövs egnahem) ”Området kan 
förtätas något i sin västra del men bör bevaras med sin 
ursprungliga utbredning som en ö i det stora öppna 
riksintressanta och för jordbruket värdefulla odlings-
landskapet med högsta jordbruksklass”. De yttrande 
tolkar detta som att Framtidsplanen inte möjliggör 
utbyggnad inom det område i öster som omfattas av 
tidigare nämnt planprogram.

De yttrande menar att det har påpekats att Framtids-
planen är en ren tjänstemannaprodukt och att några 
politiska ställningstaganden inte gjorts. I förordet på 
sidan 2 står emellertid: ”Under arbetets gång har dialog 
om arbetets fortskridande och innehåll löpande hållits 
med planutskottets ledamöter”. En av styrgruppens 
uppgifter är att se till att kommunens övergripande 
frågeställningar tillgodoses. De yttrande menar att det 
som lekman är lätt att tro att styrgruppen borde vara 
medvetna om en så stor principiell förändring som 
föreslås för Burlövs egnahem i Framtidsplanen i förhål-
lande till den fördjupade översiktsplanen för Arlöv. 

De yttrande anser att Framtidsplanen ska ändras så 
att en utbyggnad av Burlövs egnahem blir möjlig i den 
östra delen av området.

Den bullerutredning som gjordes i samband med plan-
programmet visar, att även utan bullerdämpande åtgär-
der, kan området bebyggas utan att gällande riktvärden 
överskrids enligt de yttrande. De menar vidare att den 
kil som finns mellan befintlig bebyggelse och Yttre 
Ringvägen förvisso är av högt jordbruksvärde men att 

dess utformning innebär att den är orationell att bruka 
med dagens jordbruksmaskiner.

Kommunens ambitioner att bygga samman Arlöv med 
Åkarp innebär att man i Framtidsplanen föreslår att 
riksintresse för kulturmiljö upphävs i den delen. Den 
förhandling som här sker med länsstyrelsen i frågan 
får inte innebära att man ser hårdare på området kring 
Burlövs egnahem anser de yttrande.

Den i planprogrammet föreslagna utbyggnaden påver-
kar inte det ursprungliga egnahemsområdet anser de 
yttrande.

Avseende området öster och i viss mån söder om Bur-
lövs egnahem anser de yttrande att Framtidsplanen ska 
justeras så att den bättre överensstämmer med den för-
djupade översiktsplanen för Arlöv och (i deras intresse) 
det detaljplanearbete som pågår för området.

För att enklare kunna avgöra vilken påverkan Fram-
tidsplanen har för kommuninvånare med flera bör 
det klart framgå vilka förändringar som föreslås i 
förhållande till gällande översiktliga och pågående 
planer anser de yttrande. De anser också att föreslagna 
förändringar tydligt bör motiveras.

I de diskussioner som förts med representanter från 
kommunen har, enligt de yttrande, kartmaterialet 
tolkats olika. För att Framtidsplanen ska kunna utgöra 
ett underlag för framtida planarbete och bygglovshan-
tering bör önskade utbyggnadsgränser redovisas på ett 
tydligare sätt anser de yttrande.

Kommentar: Framtidsplanen har under framtagandet 
med jämna mellanrum stämts av med politikerna. De 
har även varit med i exempelvis workshops. Politikerna 
i planutskottet har tagit del av förändringarna gällande 
Burlövs egnahem.

I Framtidsplanen har utbyggnadsområdet sydost om 
Burlövs egnahem tagits bort i förhållande till den 
fördjupade översiktsplanen. Det går inte att visa alla 
förändringar i Framtidsplanen i förhållande till äldre 
planer, det skulle bli allt för omfattande. Kommunen har 
tagit ställning för att mark sydost om Burlöv egnahem 
forsättningsvis ska vara odlingsmark. Anledningarna till 
att detta område inte bedöms lämpligt att bebyggas är 
att det inte ligger i stationsnära läge och att kommunen 
vill behålla riksintresset för kulturmiljö på denna sidan 
E22:an. Kommunen anser att tillräckligt mycket mark 
för ny bebyggelse anvisas till de stationsnära lägena. Det 
behövs inte mer mark med tanke på vad som kan bedö-
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mas för lämplig befolkningsökningstakt. Förutsättning-
arna för planeringen förändras över tiden. Länsstyrel-
sens syn på vad som är viktigt ändras också över tiden. 
Länsstyrelsen har i stort sett nolltolerans mot bebyggelse 
på jordbruksmark förutom i stationsnära lägen. I nya 
planbesked är kommunen noga med att de bara ska 
gälla i 2 år. I det planprogram som togs fram för Burlövs 
egnahem nämns inte överhuvudtaget riksintresset för 
kulturmiljö.

Kommunen ser ett värde i att i stort sett kunna behålla 
den nuvarande utbredningen av Burlövs egnahem som 
också har historiska kopplingar. Utblickarna från bebyg-
gelsen över det öppna jordbrukslandskapet, Kronetorps 
mölla och Burlövs kyrkby har också stora värden. 
Burlövs kommun har inte helt sagt nej för en ny detalj-
plan för de östra utbyggnadsplanerna som till största 
del håller sig inom egnahemsområdets utbredning. Den 
bullerutredning som finns är gammal och måste göras 
om. Bullerutredningar måste visa att det går att uppföra 
bostäder som är inom riktvärdena för buller. Det är det 
större området sydost om Burlövs egnahem som kommu-
nen säger nej till. 

Kartmaterialet i Framtidsplanen kommer att förtydli-
gas i utställningshandlingen. Utbyggnadsgränserna är 
avsiktligt inte 100% preciserade eftersom det rör sig om 
en översiktsplan och inte en detaljplan. Översiktsplanen 
måste lämna visst utrymme för framtida tolkningar.  

 framför i sitt yttrande att det står alldeles 
för många tomma industrilokaler kring Företagsvä-
gen och Virvelvägen. Han anser att det är för mycket 
stängsel och lokaler när man kör in i området och för 
lite grönt.  tycker att industrilokalerna kan döljas 
genom att plantera mer växter och träd som exempel-
vis alléträd längs vägarna.

Det har stått lokaler tomma och lediga i området i 
många år enligt . Han uppmärksammar att det är 
ont om bostadsområden och bostäder för universitets-
studenter och att Arlövs station är en pärla för den som 
ska pendla till Lund och Malmö. 

 föreslår att tomma lokaler görs om till student-
bostäder. Han anser att studentbostäder tillsammans 
med kontor har potential att göra området populärt då 
man har nära till Burlöv Center, Burlövs station, Arlövs 
station och att det är enkelt att pendla. Det ökade 
studentlivet skulle också ge ökade möjligheter inom 
näringslivet.  tror att studentbostäder tillsammans 
med kontor gör området mer attraktivt.  framför 

också att det finns ytor vid Burlövs station/Företagsvä-
gen som kan bebyggas med studentbostäder.   

När Arlövs station anläggs måste de boende värnas 
med tanke på säkerhet, ökade bullernivåer och stök 
som en pendlarstation medför menar . 

 önskar att Rinnebäcks-/Tågarpsområdet ska 
öppnas upp lite mer för biltrafiken. 

Stora Bernstorp bör knytas samman bättre med cykel-
vägar och bilvägar till Arlöv enligt .

 önskar fler moderna husbyggen och framför 
samtidigt att kommunen redan gör ett bra jobb på 
detta område.  är för allt som gör Burlöv moder-
nare. 

Kommentar: Framtidsplanens intentioner för Arlövs Fö-
retagsby är att området bör omvandlas och förtätas mot 
en blandad stad med mer personintensiva verksamheter. 
Verksamheterna bör vara av centrumkaraktär, som 
exempelvis kontor och service, och inte kräva skyddsav-
stånd. På sikt kan det också bli aktuellt med bostäder i 
området där studentboende skulle kunna vara en typ av 
boende. Den grönyta som ligger mellan framtida Arlövs 
station och Burlövs Centralstation planeras utveklas till 
en stationspark med mer träd och planteringar vilket 
skulle ge mer grönska och rekreationsvärden till området. 
Alléplanteringar skulle också kunna länka samman de 
båda stationerna på ett starkare sätt. Detta finns beskri-
vet på sidorna 41-42. Ett generellt ställningstagande om 
att plantera fler träd och annan grönska i gaturummen 
finns på sidan 49.  

Kommunen följer Trafikverkets arbete med Lommaba-
nan och kommer även att ha stort inflytande över de 
detaljplaner som kommer att behövas i samband med 
att en ny station planeras. I detta arbete kommer säker-
hets- och bullerfrågorna att vara viktiga. Ambitionen är 
att det ska finnas en stark koppling mellan Arlövs station 
och Burlöv Centralstation (pendlarstation) och att områ-
det ska vara vackert, grönt och tryggt. 

I arbetet med Framtidsplanen har en ny Trafikplan tagits 
fram för kommunen. Trafikplanen pekar ut att det finns 
framtida åtgärder som bör göras för att koppla samman 
Tågarpsvägen med cirkulationsplatsen på Lommavägen, 
detta skulle underlätta framkomligheten i området. En 
ny planskild korsning med Lommabanan kommer också 
att behövas när Arlövs station byggs mellan Tågarpsvä-
gen och Företagsvägen. Det är dock inte utrett om det 
bara blir för gång- och cykel som i dagsläget eller om det 
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även ska finnas möjlighet för kollektivtrafik och biltrafik 
att passera.

Längs Segevägen kommer den befintliga cykelvägen att 
förlängas för att binda samman Arlöv och Stora Berns-
torp. Natur- och kulturstigen planeras också att utökas 
vilket skulle göra det lättare att gå eller cykla mellan 
Arlöv och Stora Bernstorp. Inga nya vägar planeras mel-
lan Arlöv och Stora Bernstorp men en ny avfart från väg 
11 in till handelsområdet har färdigställts.

Om Framtidsplanen genomförs kommer det att innebära 
att det finns många möjligheter till nya moderna bygg-
nader i kommunen. 

 har lämnat ett antal synpunkter på Fram-
tidsplanen. Det behövs säkert ett dagis till i Åkarp 
anser  eftersom det byggs en hel del nya bostä-
der vid Lundavägen. Hon anser vidare att äldreboendet 
inte är utvecklat tillräckligt i Åkarp. Dagens lunch för 
äldre finns inte i Åkarp men däremot i Arlöv,  
skulle uppskatta att kunna äta dagens lunch på Hara-
kärrsgården.

Eftersom cykelaffären i Åkarp har stängt sin affär och 
därmed även möjligheten att pumpa luft i cykel- och 
mopeddäck så skulle det vara bra om kommunen 
kunde sätta upp en pumpstation vid tillexempel 
Åkarps Mathus eller vid Frestaren på Lundavägen 
anser . 

Det är mycket oroligt vid tågstationerna både i Arlöv 
och Åkarp under kvällstid och även en del oro på Dal-
slundsskolans gård anser .

Utfarten från Blomstervägen är trots flera påpekanden 
om att det är höga träd och en stor häck som gör det 
omöjligt att se gående och annan trafik. Trottoarerna är 
alldeles för smala och det är svårt för barnvagnar och 
rullstolar samt rullatorer att få plats enligt . 

Från Sockervägen cyklas det rakt ut på Lundavägen, 
 tycker det borde sättas upp ett litet hinder +  

cykelställ. 

Parkbänkarna vid dammen i Åkarp och vid Dalslund-
parken, skulle behöva spolas av några gånger per år 
anser .

 tycker det är mycket bra att det blivit parkering 
vid biblioteket, men att vägskylten måste ändras vid 
infarten till skolan. 

Vid cykel- och gångvägen vid Dalslundsskola fungerar 
inte kvällsbelysningen meddelar . 

Beröm ska kommunen ha för utsmyckningarna i hela 
samhället tycker .

Kommentar: En ny förskola i Åkarp, i slutet av Dal-
slundsvägen, som kommer att rymma flera förskoleav-
delningar har precis färdigställts. När Åkarp växer kan 
det bli fråga om att ytterligare nya förskolor behövs.

Lunchservering på äldreboenden är inget som behandlas 
i en översiktsplan.

På sidan 97 finns det nämnt att cykelpumpar kan pla-
ceras vid viktiga noder och stråk för att underlätta för 
cyklisterna. Ett ställningstagande läggs till i översiktspla-
nen i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur” att kom-
munen ska verka för att pumpstation och cykelservice 
uppförs vid tågstationerna.

Kommunen jobbar mycket med trygghetsfrågor på olika 
sätt, det kan exempelvis handla om trygghetsvandringar 
och fysiska förändringar i utemiljön. Både stationsområ-
det i Åkarp och i Arlöv kommer att genomgå stora för-
ändringar i och med utbyggnaden av Södra stambanan. 
I utformningen av Åkarps station och Burlöv C kommer 
trygghetsfrågorna att vara viktiga. Målet är att det ska 
kännas tryggt oberoende av vilken tid på dygnet man 
vistas på platserna. 

I anslutning till stationerna planeras det för förtätning 
med både bostäder och verksamheter vilket kan skapa liv 
och rörelse och därmed social kontroll. 

Skötsel och driftfrågor regleras inte i en översiktsplan. 
 kommentarer har skickats vidare till personal på 

samhällsbyggnadsförvaltningen (130117).

 tycker att planen låter väldigt intressant 
och ser fram emot att få se den nya förändringen.

En synpunkt hon har är att det absolut måste byggas 
upp bullerskydd om det beslutas att Lommabanan ska 
få en ny station.  påpekar att det redan är väldigt 
hög bullernivå i dagsläget med endast godståg. 

En annan synpunkt hon har är att det är viktigt att Rin-
nebäcksområdet inte ska uppfattas ännu mer som ett 
industriområde än vad det redan är nu när kommunen 
har planer på att utveckla Arlövs företagsby ännu mer.
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Kommentar: Bullerproblematiken är en mycket viktig 
fråga för Burlövs kommun. Trafikverket arbetar med en 
järnvägsutredning om en utbyggnad av Lommabanan 
där nya stationer planeras, däribland i Arlöv. Som ett led 
i utbyggnaden av Lommabanan genomför Trafikverket 
förberedande arbeten avseende bullerdämpning. Kom-
munen följer detta arbete och kommer även att ha stort 
inflytande över de detaljplaner som kommer att behö-
vas i samband med att Arlövs station på Lommabanan 
planeras. I detta arbete kommer säkerhets- och bullerfrå-
gorna att tillgodoses.  

När Arlövs företagsby på sikt utvecklas är det Framtids-
planens intentioner att det bör ske en omvandling och 
förtätning mot en blandad stad. Mer personintensiva 
verksamheter av centrumkaraktär och verksamheter 
utan skyddsavstånd eftersträvas. På lång sikt bör både 
arbetsplatser och bostäder kunna finnas i området. 
Karaktären av industriområde kommer om Framtidspla-
nen genomförs därför att förändras till ett grönare och 
skönare område av blandstadskaraktär.

 tycker att texterna ska skrivas skarpare och 
kortare. Hela dokumentet är omfattande och däri-
genom riskerar läsningen att bli slumpmässig enligt 

. Hon tycker att viktiga påståenden döljs bakom 
betydelselösa upprepningar.  föreslår att materia-
let omdisponeras och prioriteras så att det kan bli ett 
reellt stöd för kommande planeringssituationer. Hon 
anser att den stora ordmassan inte behövs, eftersom 
en översiktsplan är mycket långsiktig och inte juridiskt 
bindande. De historiska bakgrundstexterna och de 
generella beskrivningarna av vad som kännetecknar 
bra miljö för människor, kan enligt  vara bilagor. 
Planen ska aktualiseras vart fjärde år, så det finns goda 
möjligheter att modifiera slutsatserna vid nästa aktuali-
seringstillfälle om fyra år anser hon.

I dokumentet framförs att Burlöv ska förbli egen kom-
mun med hänvisning till närhet mellan beslutsfattare 
och invånare.  vill ifrågasätta det med argumentet 
att kompetens och beslutsmognad på kommunal nivå 
är viktigare än närhet.

 tycker att ribban ska sättas högre. Hon tycker att 
Framtidsplanen saknar reflektioner eller referenser till 
hur framtidens människor kommer att leva och verka 
och vad det kan komma att betyda för anspråk på 
markanvändningen. Utgångspunkterna för Framtids-
planen för Burlöv är i allt för hög grad en framskriv-
ning av nuvarande tendenser enligt . Förslaget till 
struktur i separerade områden för rekreation, stadsbe-

byggelse, odlingslandskap och rekreation samt verk-
samhetsområden är baserat på förlegade planeringsi-
deal anser hon. Hon frågar varför inte ribban sätts lite 
högre än grannkommuner som ligger i fronten för 
hållbar utveckling. Vilka modeller kan utvecklas för 
att förtäta bebyggelsen på delar av de redan asfalterade 
ytorna runt Burlöv C undrar .  efterlyser 
också referenser till OECD-rapporten över Skåne där 
innovationsklimatet lyfts fram som en styrka. Hur kan 
Burlöv erbjuda tillgång till överkomliga lokaler för 
experimentella unga människors företagande undrar 
hon.

Det som enligt  präglar Burlöv och markanvänd-
ningen nu och i framtiden är läget i regionen. Det ger 
positiva förutsättningar för invånarnas tillgänglighet 
till både arbetsmarknad, skolor, vård samt till kultur- 
och naturupplevelser i hela Öresundsregionen anser 
hon. Nackdelarna är enligt  de vägar, järnvägar 
och annan storskalig infrastruktur som bullrar, föro-
renar och skapar barriärer.  anser att det saknas 
kartor i Framtidsplanen som illustrerar detta samlat i 
ett större regionalt perspektiv. Hon föreslår en kombi-
nation av kartan om regional infrastruktur på sidan 93 
och redovisningen av skyddsavstånd för farligt gods på 
sidan 151 för att ge en sådan bild. Utmaningen för Bur-
löv är enligt  att denna infrastruktur har andra 
ägare än kommunen. Både statliga verk och myndig-
heter och andra kommuner har starkare röst än Burlöv 
anser hon. Just andras anspråk på marken och avsak-
naden av full rådighet borde prägla framtidsplanering-
en tydligare enligt .  följer upp med ett antal 
frågeställningar: Hur kan situationer av andras initiativ 
utnyttjas för att skapa goda villkor för burlövsborna? 
Hur kan Burlöv genom infrastruktursatsningarna få 
bättre förutsättningar att bli mer attraktivt för inflytt-
ning än nu? Hur kan det utdragna och vardagsbesvä-
rande arbetet med breddningen och nedsänkningen av 
Södra stambanan bidra till att framtidens lösningar blir 
både vackra och ändamålsenliga när det är klart?

 tycker det är intressant att den europeiska 
landskapskonventionen (ELC) nämns i dokumentet, 
(sidan 22 ff). ELC utgår från människors uppfattning 
av landskapen som kontinuerliga och meningsbärande 
element (både stad och land). Det refereras också till 
länsstyrelsens rapport ”Det skånska landsbygdspro-
grammet” från 2007 som är en indelning av Skåne län, 
baserad på att landskapskaraktär och landskapsupple-
velser saknar samband med kommungränser. Fram-
tidsplanens landskapsanalys är enligt  irrelevant 
som underlag för beslut om framtida markanvändning. 
Hon anser att det i Framtidsplanen inte framgår hur 



112

INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅDSREDOGÖRELSE

varken ELC, länsstyrelsens landskapskarakteristik eller 
kommunens landskapsanalys har påverkat ställningsta-
ganden om förslag till ny bebyggelse.  hävdar att 
referens till ELC och till länsstyrelsens karakterisering 
borde föranleda slutsatsen att inte bebygga det öppna 
landskapet mellan Arlöv och Åkarp, eftersom de öppna 
fälten utgör bygdens karaktär och ger kulturminnena 
sina sammanhang, trots att landskapet numera genom-
korsas av vägar.

 bor i Burlövs kommun för att det ypperliga läget 
med goda förbindelser öppnar tillgången till världen 
och för att hon lärt sig att de storskaliga barriärerna 
på sina ställen kan korsas i promenadskala.  vill 
inte att planeringens mål ska vara att skapa en introvert 
inomkommunal mötesplats inramad av en lummig 
idyll. Hon vill att hennes hemkommun tar ett ansvar 
för regionens hållbara framtid. Det betyder enligt 

 att låta bli ny bebyggelse på det öppna landskapet 
mellan tätorterna Arlöv och Åkarp (inom område 1 
och 2 i förslaget). Ny bebyggelse där skulle betyda att 
mark med riksintresse för kulturmiljö försvinner, att 
odlingsjord av hög kvalitet utplånas, att bebyggelsen 
där blir bullerstörd och att ännu mer dagvatten belastar 
Alnarpsån anser hon.  tycker istället att kom-
munen ska göra en strategi för hur andras nya investe-
ringar kan användas till att förbättra livskvaliteten för 
invånare genom konstruktiva samarbeten med både 
grannkommuner och med Trafikverket.

För övrigt tycker  att det finns många förbätt-
ringsmöjligheter för en liten och prestigelös kommun. 
Vad sägs om förvaltningsövergripande samverkan för 
att få en kvalitetshöjning av vardagens offentliga stads-
rum, det vill säga de vi vistas på idag och i framtiden 
när vi går från tåget över skolgården till ICA i Åkarps 
centrum undrar hon. Det behövs inga revolutione-
rande översiktsplaner för att justera markytans fall mot 
dagvattenbrunnar, att laga beläggningar, plocka upp 
skräp och plantera fler träd anser .

Kommentar: Det är många aspekter som ska rym-
mas i en översiktsplan varför antalet sidor är ganska 
många. Kommunen måste också följa formalia kring 
vad en översiktsplan ska innehålla och kunna hänvisa 
till exempelvis kommunala, regionala och nationella 
mål och dokument. I början av dokumentet finns det 
en innehållsförteckning och en sammanfattning med de 
huvudsakliga dragen i planen. Framtidsplanen kommer 
att fungera som ett planerings- och kunskapsunderlag 
varför det i vissa delar är dagens förhållanden och reg-
leringar som presenteras. Det är också viktigt att förstå 
de historiska aspekterna och dagens förhållande för att 

kunna planera för framtiden. Avslutningarna i kapitlen 
med de sammanfattande ställningstagandekartorna 
och tabellerna är tänkta att på ett tydligt sätt visa på 
planerna och ställningstagandena för framtiden. Dessa 
sidor kommer att märkas ut på ett tydligare sätt i utställ-
ningshandlingen. Översiktsplanen har en bred målgrupp 
varför mer generella texter om olika ämnen är en del av 
planen för att ge förståelse för de ställningstaganden och 
visioner som presenteras. Att istället ha flera bilagor till 
översiktsplanen brukar tendera att dessa inte blir lästa 
eller att de försvinner till tryckta exemplar med brister i 
förståelse av ställningstandena som följd.

Både närhet, kompetens och beslutsmognad är viktigt 
för Burlövs kommun. En liten kommun har den fördelen 
att det finns stor lokalkännedom, närhet mellan olika 
avdelningar och kompetenser på kommunen och när-
het mellan beslutsfattare och invånare. Det finns mycket 
kompetens inom kommunen och skulle det saknas anli-
tas konsulter, Boverket, SKL och andra experter. Vidare 
har kommunen mycket goda samarbeten med grann-
kommunerna.  

Utifrån resonemangen i Framtidsplanen kommer man 
behöva bygga tätare och i kollektivtrafiknära lägen för 
att minska miljöpåverkan, användningen av bil och ex-
ploatering av jordbruksmark. Detta kommer att påverka 
hur människor kommer att leva och verka i framtiden. 
Kommunen har med stöd från Hjälpmedelsinstitutet 
genomfört en studie för att ta reda på hur äldre i kom-
munen vill bo i framtiden. Under samrådet har även alla 
haft möjlighet att inkomma med synpunkter och bland 
annat har en workshop med ungdomar genomförts. 

Tanken med huvudstrukturen för kommunen är att 
översiktligt visa på inriktningen för de olika områdena 
och värna odlingslandskapet och riksintresset för kultur-
miljö utanför E22:an. De olika delstrukturerna kommer 
var och en i sig att innehålla många olika funktioner. 
Målet med Framtidsplanen är att komma ifrån zonupp-
delningen. 

I stadsbebyggelsen arbetar kommunen för att det ska 
bli blandstad med både bostäder och arbetsplatser som 
ger liv och rörelse. Odlingslandskapet innehåller också 
många funktioner, bebyggelseöar, kultur- och natur-
miljöer samt rekreation. Rörelsen mellan olika platser 
är självklart av stor betydelse för att länka samman 
strukturerna och funktionerna. Inom Burlövs kom-
mun underlättas detta genom det relativt välutvecklade 
gång- och cykelvägsnätet som nu ytterligare förbättras. 
Det ska vara lätt att bo och röra sig i kommunen utan 
att behöva ha bil. Den befintliga natur-och kulturstigen 
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som nu också utökas ger en mycket god tillgänglighet i 
jordbrukskandskapet. Att gå och cykla ökar möjligheten 
till spontana möten och integration.    

Burlöv samarbetar på många olika sätt med grannkom-
munerna för att åstadkomma hållbar utveckling och är 
med i flera olika regionala samarbeten. Samarbeten sker 
exempelvis för Södra stambanan, Lommabanan, ESS/ 
MAX IV, gång- och cykelvägar och Sege å. Bland annat 
Region Skåne och Malmö stad har uppfattat Burlövs 
plan som väldigt öppen och regionalt ansvarstagande. 
Tillägg med nytt material från Malmö-Lund strukturbild 
infogas i utställningshandlingen. Malmös planerare har 
också till exempel varit på besök i Burlöv 2 gånger under 
arbetet med samrådshandlingen. Burlövs kommun har 
ett pågående samarbete med Burlöv Center för utveck-
lingen av Burlöv C och hur man skulle kunna omvandla 
de redan asfalterade ytorna. Exempel och beskrivning på 
hur det skulle kunna utformas finns i kapitlet ”Stadsbe-
byggelse och mötesplatser” i Framtidsplanen. En arki-
tekttävling är påbörjad för hela Kronetorpsområdet där 
de tävlande bland annat ska behandla kopplingarna till 
Burlöv C. Burlöv C planeras bli en mötesplats för alla 
burlövsbor, verksamma och besökande.

Det planerade utbildnings- och aktivtetscentrumet samt 
omvandlingen av Arlövs företagsby med mer personin-
tensiva verksamheter kan vara en bra grund för unga 
människors företagande. Den regionala stationen, Bur-
löv Centralstation med det nya ”Stationstorget” ger bra 
tillgänglighet och förutsättningar för företag att etablera 
sig i kommunen. Välutformade mötesplatser och goda 
cykelförutsättningar ger också bra förutsättningar för 
möten och pendling till kommunen. 

Stora utmaningar för Skåne är enligt OECD-rapporten;  
Ungdomsarbetslösheten, integrationsproblematiken och 
att öka innovationskraften och välståndet. En referens 
till OECD-rapporten läggs till i Framtidsplanen. Den ab-
solut viktigaste parametern för att känna sig integrerad 
i samhället är att ha ett arbete. Framtidsplanens valda 
scenario (cirka 24 000 invånare och 11 000 arbetsplat-
ser runt år 2030) innebär att kommunen kommer att 
fortsätta tillskapa nya arbetstillfällen i samma takt som 
antalet arbetsföra invånare ökar, kommunen planerar 
att ha minst lika många arbetstillfällen inom kom-
munens yta som det finns arbetsföra människor inom 
kommunens yta. Man ska kunna både bo och arbeta 
inom kommunens gränser. Arbetstillfällena ska vara 
mångsidiga; städjobb, butiksbiträdesjobb, VD-jobb på 
internationella huvudkontor och så vidare. Med arbete 
har man möjlighet att skaffa sig ett eget boende och delta 
i samhället i övrigt. Burlövs kommun har idag genom 

sitt bostadsbolag en hög andel hyresbostäder. Burlövs 
Bostäder kommer att fortsätta bygga hyreslägenheter 
men för att behålla mångfalden krävs även bostadsrätter 
och eget ägande. Framtidsplanens mål är att tillskapa 
tät, blandad, stationsnära stadsbebyggelse med goda mö-
tesplatser. Detta är den attraktivaste bebyggelseformen 
för att gynna tillväxt och ett innovativt klimat. Kom-
munens invånare ska också lätt kunna ta sig till andra 
mötesplatser, kulturevenemang, arbetsplatser med mera 
i hela Öresundsregionen utan att behöva ha bil och vise 
versa. Burlövs kommun har för att nå dessa mål, bland 
annat, på heltid anställt en näringslivssamordnare och 
en utvecklingsledare för skolan.

Burlövs kommun har en stor andel infrastruktur i för-
hållande till sin yta och detta påverkar självklart buller-
nivåerna och barriärverkan. I Framtidsplanen beskrivs 
vägarna och järnvägarna och dess påverkan på omgiv-
ningen i både kartor och texter. Kartan på sidan 151 i 
samrådshandlingen visar att det är utefter de regionala 
och nationella vägarna och järnvägarna som skyddsav-
stånden och barriärpåverkan är som störst. Som sagt har 
kommunen inte rådighet över järnvägarna och de större 
motorvägarna vilket påtalas i den Trafikplan som har 
tagits fram i samband med Framtidsplanen. Denna gick 
ut på samråd samtidigt som Framtidsplanen. De största 
förändringarna som kommunen står inför inom detta 
området är utbyggnaden av Södra stambanan. Kom-
munen har ett nära samarbete med Trafikverket när det 
gäller stambanan. Mycket i Framtidsplanen utgår ifrån 
satsningen på Södra stambanan - nedsänkningen och 
övertäckningen av järnvägen i Åkarp, omvandlingen 
av stationen i orten och beslutet att Burlöv C ska bli en 
pendlarstation där även Öresundstågen ska stanna. Alla 
dessa satsning kommer kommunen själklart att utnyttja 
för att skapa goda villkor för burlövsborna. I Åkarp 
kommer satsningen innebära bättre bullerförhållanden 
och att ortens båda sidor bättre kan länkas samman. 

Kommunen kommer att få ännu bättre pendlings-
möjligheter och chans att göra stationsområdena mer 
attraktiva och att förtäta i stationsnära lägen. Burlövs 
kommun arbetar tillsammans med Trafikverket för att 
planerings- och byggprocessen och resultatet ska bli så 
bra som möjligt. En del funktioner och lösningar kom-
mer att vara temporära och planeringen för att framti-
dens lösningar ska bli både vackra och ändamålsenliga 
pågår och har pågått under lång tid. Burlöv deltar även 
i Trafikverkets åtgärdsvalstudie för Malmö - Lund (ÅVS) 
som gäller all infrastruktur och trafik. ÅVS bedrivs i ett 
samarbete mellan de berörda kommunernas trafikexper-
ter och samhällsplanerare. 
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Text angående andras markanspråk och avsaknaden av 
full rådighet för kommunen förtydligas och läggs till i 
kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser” i Framtids-
planen.

Kommunen tog beslut om att exploatera marken mellan 
Arlöv och Åkarp redan i och med den fördjupade över-
siktsplanen för Arlöv. Burlövs kommuns intentioner är 
att förtätning, omvandling och exploatering endast ska 
ske på mark som ligger i stationsnära lägen till befintliga 
infrastrukturstråk. Busslinjen och hållplatserna utmed 
Lundavägen som är ett starkt stråk för kollektivtrafiken 
har också varit underlag för ny bebyggelse. Det innebär 
en traditionell utbyggnad längs med landsvägen. 

Av den stationsnära marken i Kronetorpsområdet är det 
endast cirka 50 % som idag är jordbruksmark. Jordbruk 
nära bebyggelse medför också en hel del problem. Går-
den används inte längre som jordbruksenhet. Bonden 
har flyttat ut till sina ägor utanför E22:an för ett mer 
effektivt bruk. Burlövs kommun har gjort bedömningen 
att det är bättre att exploatera i närhet till de befintliga 
kollektivtrafikstråken och på så sätt spara jordbruks-
mark på andra platser som inte är stationsnära. In-
tentionerna i Framtidsplanen är att bevara så mycket 
odlingsmark som möjligt söder om väg E22.10, mer än 
vad som föreslogs i den fördjupade översiktsplanen. 

När det gäller riksintresset för kulturmiljö så finns det 
inga påvisade samband mellan den norra delen för 
Alnarp och den södra delen i Burlövs kommun med 
Kronetorps gård och Burlövs kyrkby vilket även Riksan-
tikvarieämbetet har konstaterat. Kronetorpsområdet är 
i riksintresset som en förbindelselänk mellan dessa delar 
men det finns inga motiveringar till hur dessa hänger 
samman historiskt. Länken, öppenheten, mellan riksin-
tressena är redan bruten av ett befintligt industriområde. 
Arlöv och Åkarp kommer forfarande att vara skiljda åt 

av motorvägen och de skyddszoner och bullerskydd som 
den medför.

Landskapsanalysen i början av kapitlet ”Grönt och 
värdefullt” visar att länken mellan den norra och södra 
delen av riksintresset, mellan Arlöv och Åkarp redan är 
bruten av storskalig infrastruktur, industri och bebyg-
gelse. Som nämns i landskapsanalysen kan även strå-
ken ses som gränser och barriärer. Ur en gåendes eller 
cyklists synvinkel är motorvägarna självklart barriärer. 
Stadsbebyggelsen bör på grund av barriäreffekterna, 
värnandet av odlingsmarken och det stationsnära läget 
begränsats till området innanför motorvägarna. Land-
skapets öppenhet i Kronetorpsområdet har minskat till 
följd av utbyggnaden av industri och annan bebyggelse 
samt de statliga vägarna. Bygdens karaktär med öppna 
fält kommer även fortsättningsvis att kunna upplevas i 
riksintresset runt Alnarp och söder om E22:an. Förtydli-
gande hur landskapsanalysen har påverkat ställningsta-
ganden om förslag till ny bebyggelse görs under ”Huvud 
och delstrukturer”.   

Burlövs kommun tar regionalt ansvar genom att kunna 
erbjuda bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen 
utefter starka befintliga kollektivtrafikstråk. Kommunen 
har ett ypperligt läge och det är stor efterfråga på bostä-
der och mark för persontäta verksamheter i denna delen 
av Skåne.          

I framtagandet av Framtidsplanen har ett förvaltningsö-
vergripande arbete varit en viktig del för att skapa så 
bra förutsättningar som möjligt för framtiden. Förvalt-
ningsövergripande samverkan sker hela tiden för att 
vardagens offentliga stadsrum och kommunens fysiska 
miljö ska bli så bra som möjligt. Detta sker bland annat i 
framtagandet av nya detaljplaner.     

 

Kronetorps gård och den befintliga allén kommer att bevaras och skyddas i detaljplan.
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Sammanfattning -  
ändringar i Framtids-
planen
De inkomna yttrandena har inte föranlett några princi-
piella ändringar i sak i ställningstagandena i Framtids-
planen. I kommentarerna i denna samrådsredogörelse 
beskrivs om yttrandena har föranlett några ändringar 
eller förtydliganden. En del ytterligare småändringar, 
uppdateringar och redaktionella justeringar har gjorts. 
Nedan följer en sammanfattning av de lite större revi-
deringar som har gjorts. 

• Kartmaterialet har generellt omarbetats och förtyd-
ligats. 
• Scenarierna har omarbetats och förtydligats. Ett 
förtätningsscenario har lagts till i planen. Varje scena-
rio har fått en egen karta för att visuellt visa på skillna-
derna.
• Texterna kring utbyggnadstakt, utbyggnadsetapper 
och bostadsförsörjning har kompletterats.
• Materialet om riksintresse för kulturmiljö och ut-
vecklingen av Kronetorpsområdet har utökats. Beskriv-
ningen för riksintresset har gjorts för att förhålla sig till 
att det kan komma att ligga kvar med sin nuvarande 
avgränsning.   
• Utredningsområden för skyddsåtgärder avseende 
havsnivåhöjning samt risker har ritats in i ställningsta-
gandekartor.

• Justeringar är gjorda i avsnittet om dagvatten och 
spillvatten samt för de vattenrelaterade riskerna med 
klimatförändringarna. Områden för dagvattenhante-
ring är inritade i kartmaterialet.
• Ett nytt ställningstagande om radonsäkert byggande 
vid renovering och om/tillbyggnad har lagts till.
• Förtydliganden har gjorts i avsnittet om vatten- och 
avloppsförsörjning.
• Texten om miljökvalitetsnormer för vatten har kom-
pletterats.
• Förändringar har gjorts i MKB:n på grund av scena-
riobeskrivningar och allmänna förtydliganden.
• Utredningsområdet för vindkraft som låg i närheten 
av Simrishamnsbanan har tagits bort i Framtidsplanen 
till förmån för tågtrafiken och riksintresset för kultur-
miljö.
• Ett avsnitt av elledningar har ändrats i ställningsta-
gandekartan för kapitlet ”Trafik och annan infrastruk-
tur” från ”El, grävs ner” till ”El, grävs ner på sikt” då 
det inte bedöms som rimligt att ledningarna kommer 
att grävas ned inom den närmsta framtiden.
• Avsnittet ”Förskola och skola” har omarbetats utifrån 
Utbildnings- och kulturförvaltningens senaste skolpla-
nering och underlag för lokalförsörjningsplan.
• Gymnasieskola har tagits bort från ställningstagan-
dekartan i kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social 
hållbarhet” men står kvar i texten som en framtida 
möjlighet samt i ställningstagandetabellen att på sikt 
utreda möjligheterna med en gemensam organisation 
för ungdomsgymnasium på hemmaplan och lärande 
för vuxna.

Kronetorpsområdet med utblick mot havet.






