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HANDLINGAR 
Till planprogrammet finns följande handling: 
• Planprogram (denna handling) 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planprogrammets syfte är att pröva lämpligheten i att uppföra bostäder i enlighet med 
Burlövs Bostäders AB ansökan om planbesked och alternativ till detta. 
 

 
         Burlöv Bostäders AB önskemål om exploatering enligt begäran om planbesked 
 
PLANDATA 
 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget norr om Södra stambanan och väster om Lommavägen i Arlöv. 
 
Areal 
Planområdets areal uppgår till 45 000 kvm varav 10 000 kvm utgör mark som Burlövs 
Bostäder AB ansökt om planbesked för. 
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Markägoförhållanden 
Området är huvudsakligen i privat ägo. Nedanstående figur redovisar markägoförhållandena 
där Burlövs kommun, Burlövs Bostäder AB och Trafikverket redovisas särskilt. 
Färgmarkering har dessutom getts till de fastigheter där även angränsande fastighet har 
samma ägare. Övriga ofärgade ytor utgörs av fastigheter där markägare endast äger den 
fastigheten. 

 
                                                                                                            Markägoförhållande 
 
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintressen 
Planprogrammets område omfattas av riksintresse för kulturmiljövården "Riksintresset för 
kulturmiljö Alnarp-Burlöv (M77)" 
 
Södra stambanan utgör riksintresse för kommunikation. 
 
Området ingår i kustzonen, som utgör riksintresse. 
 
Översiktsplan 
I Burlövs nya översiktsplan "Framtidsplan för Burlövs kommun", laga kraft 2014-05-22, 
redovisas området som "blandad bebyggelse". I texten sägs att en utredning behövs om hur 
husen längs järnvägen kan användas i framtiden och att möjligheterna att förtäta befintlig 
bebyggelse bör undersökas. 
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Detaljplan 
Stora delar av området är detaljplanelagt för bostäder. Plan nr 94 är avsatt för "icke störande 
industri" och plan nr 170 är avsatt för parkering och idrott. För järnvägsområdet pågår 
dessutom ett detaljplanearbete parallellt med att Trafikverket tar fram en järnvägsplan. 

 
                                                                                   Gällande detaljplaner 
Bevarandeplan 
Delar av den södra delen av området ingår i Bevarandeplan 2000.  

 
                                                                 Utdrag ur bevarandeplan 2000 
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Fastighetsplan/tomtindelning 
Inom planområdet finns 3 fastighetsplaner/tomtindelningar. I samband med framtida 
detaljplanearbete kan dessa, vid behov, upphävas. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR   
Bakgrund   
Burlövs Bostäder AB har ansökt om tillstånd att påbörja detaljplanearbete i och i anslutning 
till kv Hägern i Arlöv. De inkom med ett skisserat förslag för komplettering av befintlig 
bebyggelse med fyra punkthus. Upplåtelseformen ska vara hyres- och/eller bostadsrätter. Det 
totala antalet nya lägenheter uppskattas till 70 st. 
 

 
                                                                                 Burlövs Bostäder AB:s skissförslag 
Beslut 
Planutskottet i Burlövs kommun har den 29 maj 2012 beslutat att ett planprogram ska tas 
fram innan utskottet kan pröva om ett detaljplanearbete får påbörjas.  
 
Av planutskottets beslut framgår det att planprogrammet ska belysa följande frågor: 

• Området 
• Gestaltningen av Lommavägen 
• Parkering 
• Insyn 
• Ljus 
• Utemiljö 
• Buller 
• Risker 
• Kulturmiljö 
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Området 
En omdaning av området kring Vintergatan är stort. Planprogrammet bör därför omfatta 
området mellan Lommavägen, Vintergatan och järnvägen samt befintlig parkeringsplats 
väster om Vintergatan. Arbetet med det utvidgade området bör ske av kommunen och 
Burlövs Bostäder AB tillsammans. 

                                                        
                                                                                              Avgränsning av planprogrammet 
 
Planprogrammets innehåll 
Då planprogrammet ska redovisa såväl en konkret begäran om nyexploatering som 
långsiktiga bevarandeaspekter inom befintlig bebyggelse, har beskrivningen gjorts 
områdesvis. 

 
                                                                        Möjlig utveckling av programområdet 
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OMRÅDE 1  (exempel med ett högre punkthus i 10 våningar) 
 
Markägoförhållande 
Marken ägs av Burlövs kommun 

 
Lokalisering och utformning 
Utmed Lommavägen och i Betlehemsgatans förlängning föreslås ett ca 10 våningar högt 
"högre punkthus" uppföras. Byggnaden kommer att innehålla ca 30 lägenheter. 
 
Byggnaden ska placeras, så långt österut som möjligt, på mark som för närvarande utgör 
parkmark. Beroende på hur Lommavägens framtida sträckning kommer att bli kan 
byggnaden placeras upp till 25 meter från närmsta byggnad. 
 
Byggnaden föreslås bli utformad som en trespännare, dvs. endast 3 lägenheter per 
våningsplan. Detta innebär att byggnadskroppen kommer att upplevas som smäcker. 
Materialval och färgsättning kommer att ske i nära samråd med Burlövs kommun. 
 
Trots att byggnaden blir ca 30 meter hög kommer den i relativt liten omfattning synas mer än 
i sitt närområde. Från Burlövs Centralstation, Lommavägen och kusten kan den stundtals 
upplevas. Byggnaden kommer inte att utgöra en dominerande siluett. För att få en 
uppfattning om höjden kan man jämföra med Arlövs kyrka. Den är 57 meter hög och ligger 
10 meter över havet. Kyrkspiran ligger således på +67 meter. Det "högre punkthuset" är 30 
meter högt och ligger på +3 meter. Totalhöjden blir +33 meter, mindre än hälften av kyrkan. 
 
Parkering 
Burlövs kommun har ingen egen antagen 
parkeringsnorm utan hänvisar till Malmös norm. 
Enligt denna krävs i normalfallet 0,8 - 1,1 
bilplats/lägenhet (inkl. besöksparkering). 
Parkeringsbehovet för huset är således 24-33 
platser. 
 
Parkeringsplatserna föreslås förläggas norr om det 
"högre punkthuset". Tillfart till parkeringen kan ske 
såväl från norr som från söder. Avståndet till 
befintlig bebyggelse blir, som minst, ca 15 meter. 
Den norra delen av parkområdet är det minst 
attraktiva och placeringen av p-platsen dit innebär 
att man har stora möjligheter att utveckla den södra 
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delen av parken till att bli en värdefull grönyta. För att denna parkeringsmöjlighet ska vara 
möjlig måste allmän platsmark tas i anspråk. Behovet av parkering till det ”högre 
punkthuset” kan komma att bli dimensionerande för hur många lägenheter huset kan 
inrymma. En möjlighet är att sänka antalet parkeringar men att istället tillhandahålla 
poolbilar. 
 
Insyn 
Det "högre punkthusets" exakta placering är beroende av Lommavägens framtida sträckning. 
Enligt de uppgifter som för närvarande finns räknar man med att byggnaden kan placeras 17-
25 meter från befintlig bebyggelse. Dessa avstånd är längre än avstånden mellan flertalet av 
de befintliga byggnaderna. 
 
Då det "högre punkthuset" föreslås bli en trespännare finns goda möjligheter att göra 
planlösningar som minimerar insynsproblematiken. 
 
Ljus 
Det "högre punkthusets" placering öster om befintlig bebyggelse innebär att skuggan från 
den nya byggnaden påverkar befintliga fasader och gårdar fram till kl 10 på förmiddagar. 
Parkområdet söder om byggnaden påverkas överhuvudtaget inte av skuggan. 
 
Nedanstående skuggdiagram visar skuggpåverkan på förmiddagar kl 8, 9 och 10 den 1 april, 
1 juli och 1 sept. 

   
1april/1september      kl 08.00                                    kl 09.00                                      kl 10.00 

   
1juli                             kl 08.00                                      kl 09.00                                       kl 10.00 
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Utemiljö 
Byggnadens placering i parkmiljö ger goda förutsättningar för att skapa attraktiva uteplatser 
för de boende. I anslutning till byggnaden bör vind- och bullerskyddande utrymmen 
uppföras. Detta kan göras utan att inkräkta på parkområdets tillgänglighet. Utrymmet, som 
föreslås ianspråktas för ett högre punkthus och dess parkering, uppskattas till 1 200 - 1 300 
kvm. Den återstående parkdelen söder om byggnaden blir då ca 4 000 kvm. 
 
Parkområdet mellan byggnaden och järnvägen bör göras mer attraktiv. Nivåskillnaderna 
mellan befintlig bebyggelse och gc-vägen kan tas upp utan att trappor behövs.  

 
                                                    Delar av Lommavägens körfält bör göras om till park 
 
Buller 
Området är bullerstört från såväl Södra stambanan som Lommavägen. Närmsta spår på 
stambanan kommer, efter ombyggnad till 4 spår, att ligga ca 70 meter från det "högre 
punkthuset". 
 
Trafikverket har i april 2014 fått regeringens tillåtlighet att bygga ut stambanan till 4 spår. 
Arbetet med att ta fram en järnvägsplan kan därmed påbörjas.  I järnvägsplanen måste 
bullersituationen klaras ut. Då nuvarande verksamhet inom område 1 är parkmark och 
befintlig bostadsbebyggelse och då det finns önskemål att bygga ytterligare hus, kan 
förutsättningarna för bullerskyddets omfattning förändras. Arbetena på stambanan måste 
betraktas som "väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur" vilket innebär att samma 
riktvärden som för nybyggnation av bostadshus gäller. Detta innebär att kravet för 
Trafikverket att bullerskydda parkområdet motsvarar de bullerkrav som ställs för att kunna 
bygga bostäder i parkområdet. Skillnaden är dock de krav som ställs för de övre våningarna.  
 
Bullerutredningen och vilka åtgärder som behöver vidtas (bland annat i vilken skede en 
exploatering är möjlig) måste därför ske i nära samarbete mellan kommunen och 
trafikverket. Enligt nu aktuell tidsplan kommer järnvägsutbyggnaden att vara klar tidigast 
2021.  
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               Läge för befintligt bullerplank samt äldre och kommande järnvägsplan 
 
Riktlinjen är att 60 dB(A) inte överskrids för byggnadens omedelbara närhet. Från 
våningsplan 2 och uppåt kan 60 dB(A) överskridas förutsatt att inomhusmiljön klaras. Krav 
på lägenheternas planlösning kan också behöva ställas. 
 
Bullret från Lommavägen behöver också utredas. Förändringen av dess sträckning och 
utformning, från en fyrfältsväg på 18 meter till en stadsgata på ca 7 meter kommer att 
förbättra förutsättningarna att klara riktvärdena. 
 
Risker 
Brand 
Enligt Boverkets byggregler (BBR) erhålls tillfredställande brandskydd om byggnader 
uppförs med ett avstånd som överstiger 8 m. Avståndet kommer att klart överstiga detta 
värde. Den exakta placeringen av det "högre punkthuset" är beroende av hur Lommavägens 
minskade bredd utformas. 
 
Säkerhet 
Järnvägen med farligt godstrafik finns ca 70 meter från den föreslagna bebyggelsen. Om 
avståndet understiger 150 meter ska enligt länsstyrelserna i storstadslänen en riskutredning 
utarbetas. Om avståndet är mellan 70 och 150 meter är det dock tillräckligt att göra en 
enklare bedömning. Det faktum, att den tidigare genomförda ombyggnaden av järnvägen 
(spårväxeln) har gjorts mindre än 30 meter från befintlig och planenlig bostadsbebyggelse, 
innebär att riskutredningen kan tas fram i detaljplaneskedet. 
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Vattenhöjning 
Programområdet är förhållandevis plant. Markytan ligger ca 3 meter över 
normalvattenståndet. Närheten till Kalinaån innebär ökad risk för översvämningar. I framtida 
detaljplaneprocess måste risken för översvämningar utredas. 
 
Kulturmiljö 
Kommunens bevarandeplan från 2000 omfattar inte område 1. Gällande detaljplan har inte 
heller några skyddsbestämmelser för bebyggelsen. 
 
I kommunens Framtidsplan (antagen april 2014) uttalas att kommunen ska verka för att 
undersöka om, förutom objekt som redan är upptagna i kommunens bevarandeplan, 
ytterligare byggnader, trädgårdar och/eller miljöer behöver skyddas. 
 
I samband med att Lommavägen gjordes planskild med järnvägen skedde en dramatisk 
påverkan på kulturmiljön. Samhällets ursprungliga infrastruktur med en gata omgärdad av 
bebyggelse försvann och en fyrfilig väg förlades i en helt ny sträckning. Den gamla vägens 
sträckning kan endast anas genom att trevånings flerfamiljshus finns uppförda utmed den ena 
sidan. 
 
Den föreslagna förändringen innebär att möjlighet finns att återskapa känslan av att det 
funnits en historisk väg på platsen. Parkeringsplatsen med häckar tillsammans med det 
"högre punkthuset" kan, om det utförs med stor känsla, bli en utgångspunkt i det arbetet. Att 
fortsatt kunna avläsa den äldre vägens sträckning i fasaderna längs Gamla Lommavägen är 
en kvalité.   
 
OMRÅDE 2  (exempel med två punkthus, alt ett långsmalt flerfamiljshus) 
 
Markägoförhållande 
En mindre del mot Strandgatan ägs av Burlövs kommun. Marken ut mot Vintergatan och 
resterande del mot Strandgatan ägs av två privatpersoner. 
 

            
                  Markägoförhållanden område 2                                Gällande detaljplan 
 
Lokalisering och utformning 
Burlövs Bostäder AB har i sin ansökan om planbesked skisserat ett förslag med punkthus 
utmed Vintergatan och Strandgatan. Byggnaderna föreslås vara 3-5 våningar höga. 
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Planprogrammet undersöker möjligheten att förlägga punkthusen i enlighet med skissen 
alternativt ut mot själva gatan. Det undersöker även alternativet att uppföra ett långsmalt 
flerfamiljshus längs Vintergatan. Enligt gällande detaljplan är det möjligt att uppföra en 
sådan byggnad i 3 fulla och 1 indragen våning. 
 
Alternativ 1 
Alternativ 1 är det förslag som överensstämmer med 
Burlövs Bostäder AB:s skiss i samband med deras ansökan 
om planbesked. Det innebär att 2 punkthus på 3-5 våningar 
byggs. Husen kommer att rymma 10-15 lägenheter 
vardera. Avståndet mellan byggnadskropparna sinsemellan 
och mellan byggnadskropparna och befintliga bostäder blir 
ca 15 meter. Den exakta placeringen, utformning och 
materialval sker i samråd med kommunen. 
 
Om punkthusen byggs i 5 våningar blir de ca 15 meter 
höga. Utmed Vintergatan är våningsantalet för befintlig 
bebyggelse mestadels 3 våningar. I kv Hackspetten finns 
även en byggnad i 4 våningar. Byggnaderna är 10 till 12 
meter höga. 
       
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
Alternativ 2 
Alternativ 2 utgörs också av 2 punkthus. Skillnaden med 
alternativ 1 är att bägge byggnadskropparna lokaliseras 
utmed Vintergatan. Även i detta alternativ blir avståndet 
mellan byggnaderna ca 15 meter. 
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Alternativ 3 
I detta förslag har punkthusen ersatts med ett 
långsmalt flerfamiljshus utmed Vintergatan. För att 
få samma våningsyta som punkthusen krävs en 
byggnad som är 5 våningar hög 14 meter bred och 40 
meter lång. Avståndet till närmsta hus blir ca 20 
meter. 
 
Då våningsantalet blir lika i samtliga alternativ blir 
också höjderna lika. Det långsmala flerfamiljshuset 
blir då 15 meter högt. 
 
Parkering 
Enligt kommunens parkeringspolicy, som är 0,8-1,1 
plats/lägenhet, krävs 20-25 platser.  Parkeringen ska 
normalt sett kunna anordnas på den egna tomten. 
Antalet parkeringsplatser kan minskas om åtgärder 
görs för att minska bilbehovet. Ett sådant exempel är 
att man skapar bilpooler i området. Burlövs Bostäder 
AB utreder möjligheterna till detta. Även om antalet 
p-platser minskas kommer utemiljöerna att bli klart försämrade om man väljer parkering på 
den egna tomten. Parkeringsgarage är också en möjlig lösning, men blir väldigt kostsam. 
Därför kan det möjliga antalet lägenheter komma att begränsas utifrån plats för tillskapande 
av p-platser. 
 
Mitt emot de tänkta huskropparna finns en större 
parkering, som mestadels är tom. Ytan utnyttjas 
ofta för bilreparationer och liknande mindre 
attraktiva göromål. Halva p-platsen ägs av Burlövs 
kommun och halva av Burlövs Bostäder AB. Ett 
iordningställande av parkeringen skulle vara 
mycket positivt för området som helhet, särskilt om 
den bebyggdes. 
 
Parkeringen kan i ett inledningsskede göras som en 
ordinär markparkering. Möjligheten att framöver 
bebygga området kvarstår men det troliga är att 
man då behöver använda bottenplanet till 
parkering. Det är viktigt att en sådan lösning 
utformas på ett för området attraktivt sätt.  
 
Insyn 
Insynsproblematiken skiljer sig något mellan de olika alternativen. Alternativ 3 med ett 
långsmalt flerfamiljshus ger de bästa förutsättningarna initialt. Avståndet till närmsta 
byggnad är ca 20 meter. Blir det aktuellt med bebyggelse på den västra sidan av Vintergatan 
får den byggnaden en lång vägg åt det hållet. 
 
Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 är att byggnadskropparna är vinklade från 
varandra i alternativ 1. Vinklingen innebär att det blir mindre direktinsyn men nackdelen är 
att det kan bli insyn från två håll. Avståndet mellan de olika byggnadskropparna blir ca 15 
meter. 
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Ljus 
Byggnadskropparnas placering söder och väster om befintlig bebyggelse innebär att det blir 
skuggbildningar från middagstid till sena kvällar. Det redovisade skuggdiagrammet visar 
förhållandena på eftermiddagarna kl 14 och kl 18 den 1 april, 1 juli och 1 september. 
 
Sammanfattningsvis visar skuggdiagrammet att alternativ 3 ger kompaktast skuggor under 
senare eftermiddagen. Alternativ 1 och 2 med punkthus är likvärdiga. Fördelen är att de ger 
en del solpartier på gården även under eftermiddagen. 
 

        
1 april/1 sept kl 14.00 alternativ 1                                   alternativ 2                                   alternativ 3 
 

       
1 april/1 sept kl 18.00 alternativ 1                                   alternativ 2                                    alternativ 3 
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1 juli kl 14.00         alternativ 1                                       alternativ 2                                     alternativ 3 
 

               
1 juli kl 18.00        alternativ 1                                       alternativ 2                                      alternativ 3 
 
Utemiljö 
Bebyggelsen utmed Vintergatan/Strandgatan innebär att befintlig vegetation försvinner och 
måste ersättas med nyplantering. 

                                                                                    
Vegetation ut mot Vintergatan                                                                      Vegetation på gården     
 
En förtätning i kvarteret ger möjlighet att förbättra framförallt gårdsmiljöerna genom att de 
kan samutnyttjas av såväl den nya bebyggelsen som befintliga flerfamiljshus. 
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Skillnaden mellan alternativ 1 och alternativ 2 är att med alternativ 1 skapas en större 
öppenhet i hörnet Vintergatan/Strandgatan. Liknande öppna ytor återkommer på flera ställen 
i området bl.a. hörnet Fiskaregatan/Vintergatan och Fiskaregatan/Järnvägsgatan. 
  
Buller 
Området ligger ca 100 meter från Södra 
stambanan. Denna del av stambanan är 
ombyggd och 4-5 meter höga bullerplank 
har uppförts mellan spårområdet och 
Järnvägsgatan. Då den tänkta 
bebyggelsen kan bli upp till 5 våningar 
hög måste en kompletterande 
bullerutredning utföras i samband med 
detaljplanearbetet.  
 

             Befintligt bullerplank utmed Järnvägsgatan 
Risker 
Säkerhet 
Järnvägen med farligt godstrafik finns ca 70 meter från den föreslagna bebyggelsen. Om 
avståndet understiger 150 meter ska enligt länsstyrelserna i storstadslänen en riskutredning 
utarbetas. Om avståndet är mellan 70 och 150 meter är det dock tillräckligt att göra en 
enklare bedömning. Det faktum, att den tidigare genomförda ombyggnaden av järnvägen 
(spårväxeln) har gjorts mindre än 30 meter från befintlig och planenlig bostadsbebyggelse, 
innebär att riskutredningen kan tas fram i detaljplaneskedet. 
 
Vattenhöjning 
Programområdet är förhållandevis plant. Markytan ligger ca 3 meter över 
normalvattenståndet. Närheten till Kalinaån innebär ökad risk för översvämningar. I framtida 
detaljplaneprocess måste risken för översvämningar utredas. 
 
Kulturmiljö 
Kommunens bevarandeplan från 2000 omfattar inte område 2. Gällande detaljplan har inte 
heller några skyddsbestämmelser för bebyggelsen. 
 
I kommunens Framtidsplan, laga kraft 2014-05-22, uttalas att kommunen ska verka för att 
undersöka om, förutom objekt som redan är upptagna i kommunens bevarandeplan, 
ytterligare byggnader, trädgårdar och/eller miljöer behöver skyddas. 
 
Strandgatan upplevs som en skiljelinje mellan den äldre bebyggelsen med samröre till 
sockerbruket och modernare och högre flerfamiljshus. Rätt utformade hus kan innebär en 
mjukare övergång mellan områdena än att fortsätta med långsmala flerfamiljshus eller 
uppföra nya  punkthus. 
 
För- och nackdelar 
De olika alternativen är förhållandevis likvärdiga. Framförallt gäller det de olika 
placeringarna av punkthusen. Ett långsmalt hus utmed Vintergatan ger en slutnare karaktär 
och anpassas tydligare till befintlig bebyggelsestruktur i kv Hackspetten och kv Hägern. Två 
punkthus betyder en öppnare lösning med mer trädgårdskaraktär. 
 
I övrigt blir den största skillnaden skuggeffekterna. Punkthusen, med sin öppnare karaktär, 
ger större möjlighet till partiell solinstrålning under eftermiddagarna. 
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OMRÅDE 3  (exempel med ett punkthus) 
 
Markägoförhållande 
Området, som består av tre fastigheter, ägs av en 
privatperson. 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 
    Markägoförhållande                                                                                                                                                                               

 
 
Lokalisering och utformning 
Burlövs Bostäder AB har i sin ansökan om 
planbesked föreslagit att befintlig äldre 
tegelbyggnad rivs och ersätts med ett punkthus i 3-
5 våningar. Husen kommer att rymma 10-15 
lägenheter. Den exakta placeringen, utformning 
och materialval sker i samråd med kommunen. 
 
Den föreslagna exploateringen förutsätter att även 
befintlig tegelbyggnad öster om den tänkta 
exploateringen måste rivas. 
 
 
 
                                        

 
                            Byggnad som behöver rivas för att uppföra ett nytt punkthus 
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Parkering 
Enligt kommunens 
parkeringspolicy, som är 0,8-1,1 
plats/lägenhet, krävs 20-25 platser.  
Parkeringen ska normalt sett kunna 
anordnas på den egna tomten. 
Antalet parkeringsplatser kan 
minskas om åtgärder görs för att 
minska bilbehovet. Ett sådant 
exempel är att man skapar 
bilpooler i området. Burlövs 
Bostäder AB utreder möjligheterna 
till detta. Även om antalet p-platser 
minskas kommer utemiljöerna att 
bli klart försämrade om man väljer 
parkering på den egna tomten. Parkeringsgarage är också en möjlig lösning, men blir väldigt 
kostsam. Därför kan det möjliga antalet lägenheter komma att begränsas utifrån plats för 
tillskapande av p-platser. 
 
Avståndet till befintlig parkeringsyta vid Vintergatan är ca 100. Ett iordningställande av 
parkeringen skulle vara mycket positivt för området som helhet, särskilt om den bebyggdes. 
Någon fasställd norm på lämpligt avstånd finns inte men tidigare rekommendationer har 
varit att avståndet inte bör överstiga 200 meter. I vissa kommuner föreslår man numera ett 
avstånd som motsvarar önskat avstånd till kollektivtrafiken dvs 500-700 meter. Ett avstånd 
till parkeringen på 100 meter innebär således att den huvudsakliga parkeringen kan förläggas 
dit. Möjlighet att skapa handikapplatser och angöring i direkt anslutning till punkthuset 
finns. 
 
Insyn 
Det föreslagna punkthuset kommer att placeras ca 20 meter från omkringliggande bostadshus 
varför någon insynsproblematik inte finns. 
 

 
Befintlig äldre tegelbyggnad utmed Strandgatan som behöver rivas för att ge plats för punkthuset 
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Ljus 
Byggnadskroppen placering söder om befintlig bebyggelse innebär att omgivningen kommer 
att påverkas av skuggbildning stora delar av dagen. 
 
Befintlig byggnad är 2½ våningar hög med ca 45 graders taklutning. Därtill kommer en 
förhållandevis hög källare. Det innebär att totalhöjden uppgår till drygt 10 meter. 
Skuggdiagrammet visar skuggningsförhållandena 1 april, 1 juli och 1 september kl 9.00, 
13.00 och 17.00. 
 

         
1 april/1 sept                 l 09.00                                           kl 13.00                                          kl 17.00 
 

         
1 juli                            kl 09.00                                           kl 13.00                                          kl 17.00 
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Utemiljö 

 
 

 
                                Befintlig gårdsmiljö i kv Hägern 

 
Den föreslagna förändringen, att befintligt äldre bostadshus ersätts med ett punkthus i 3-5 
våningar, innebär möjligheter att förbättra utemiljön i kv Hägern. Den nuvarande 
markägarsituationen och markutnyttjandet medför att endast mindre delar av gårdsutrymmet 
kan användas för de boende. Under förutsättning att en överenskommelse, som syftar till att 
befintlig verksamhetslokal i öster rivs och ett samutnyttjandeavtal upprättas, kan träffas med 
ägaren till befintligt flerfamiljshus finns möjlighet att skapa en attraktiv gårdsmiljö. 
Möjligheten att sammutnyttja utmiljön utan att riva kan också undersökas.  
 
Buller 
Området ligger ca 70 meter från Södra stambanan. Denna del av stambanan är ombyggd och 
4-5 meter höga bullerplank har uppförts mellan spårområdet och Järnvägsgatan. Då den 
tänkta bebyggelsen kan bli upp till 5 våningar hög måste en kompletterande bullerutredning 
utföras i samband med detaljplanearbetet. 
 
Risker 
Säkerhet 
Järnvägen med farligt godstrafik finns ca 70 meter från den föreslagna bebyggelsen. Om 
avståndet understiger 150 meter ska enligt länsstyrelserna i storstadslänen en riskutredning 
utarbetas. Om avståndet är mellan 70 och 150 meter är det dock tillräckligt att göra en 
enklare bedömning. Det faktum, att den tidigare genomförda ombyggnaden av järnvägen 
(spårväxeln) har gjorts mindre än 30 meter från befintlig och planenlig bostadsbebyggelse, 
innebär att riskutredningen kan tas fram i detaljplaneskedet. 
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Vattenhöjning 
Programområdet är förhållandevis plant. Markytan ligger ca 3 meter över 
normalvattenståndet. Närheten till Kalinaån innebär ökad risk för översvämningar. I framtida 
detaljplaneprocess måste risken för översvämningar utredas. 
 
Kulturmiljö 
Kommunens bevarandeplan från 2000 omfattar inte område 3. Enligt gällande detaljplan 
förutsätts att byggnaden ersätts med ett långsmalt flerfamiljshus vinkelrätt mot Strandgatan. 
 
I kommunens Framtidsplan, laga kraft 2014-05-22, uttalas att kommunen ska verka för att 
undersöka om, förutom objekt som redan är upptagna i kommunens bevarandeplan, 
ytterligare byggnader, trädgårdar och/eller miljöer behöver skyddas. 
 
I samband med Burlövs Bostäder AB:s ansökan om planbesked har frågan väckts om den 
befintliga tegelbyggnaden ska bevaras. Den anses vara en för Arlöv typisk tegelbyggnad 
varför ett bevarande skulle vara önskvärt.  
 
Tegelbyggnaden är den enda kvarvarande äldre byggnaden norr on Strandgatan. Den ligger 
även inklämd vid sidan om en dåligt underhållen äldre tegelbyggnaden där viss industriell 
verksamhet pågår. Detta innebär att tegelbyggnaden inte upplevs som en naturlig del av 
kulturmiljön utan mer som en solitär i området. I kv Hägern har kringliggande äldre 
bebyggelse sedan länge ersatts med 3-vånings flerfamiljshus. Gällande detaljplan möjliggör 
uppförande av ett långsmalt flerfamiljshus med 3-4 våningar. Bebyggelsen söder om 
Strandgatan utgörs uteslutande av mindre 1½-plansbyggnader. 
 

   
                                                                                                                          Tegelbyggnadens omgivningar 
 
Byggnadens värde i sin omgivning måste vägas mot möjligheten att framförallt skapa en 
attraktiv utemiljö i kvarteret och därmed öka möjligheterna till en förbättrad integrationen i 
omgivningarna. Teoretiskt är det möjligt att införliva tegelbyggnadens trädgård i en större 
gemenskap. Den totala våningsytan för tegelbyggnaden uppskattas till drygt 200 kvm, vilket 
kan ge högst fyra mindre lägenheter.  Att byggnaden ligger inom riksintresse för 
kulturmiljön bör beaktas. 
 
OMRÅDE 4  (Lommavägens ombyggnad) 
 
Lommavägen utgörs av ett ca 18 meter brett vägområde bestående av 4 körfält och gång- och 
cykelväg på vardera sidan. För att skapa en stadsmässig karaktär av detta centrala område 
undersöks möjligheterna att minska gatubredden till 7-8 m och bibehålla gång- och 
cykelvägar.  
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Syftet med projektet är dessutom att minska barriäreffekten av Södra stambanan och 
samtidigt förbättra den kulturhistoriskt värdefulla kontakten mellan sockerbruket på ena 
sidan järnvägen och bostäderna från samma tidsperiod på den andra sidan. 
                                                                   
Det finns två huvudalternativ för att smalna av Lommavägen, antingen genom att körbanorna 
förläggs på vardera sida av mittenpelaren eller att de förläggs i ett östligt läge (se bilder 
nedan). I båda alternativen kan gång- och cykeltrafik ges högre prioritera i förhållande till 
biltrafiken. Att förlägga körbanorna på vardera sida om mittenpelarna ger en tydligare 
förståelse för brons utformning. Att istället förlägga båda körbanorna i den östliga 
broöppningen möjliggör en bredare sammanlänkning av de existerande parkytorna på 
vardera sida om spåren.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
    
 
 

   Två exempel på möjlig minskning av Lommavägens bredd 
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                                                                                     Lommavägens utformning idag 
Den föreslagna flyttningen skulle skapa stora möjligheter att på ett betydligt attraktivare och 
naturligare sätt förbättra kontakten. En flyttning av vägen innebär också att den trånga 
grönytan öster om kv Hackspetten skulle kunna bli en fungerande rekreationsyta. 
Förstoringen av grönytan tillsammans med en förbättrad passage under järnvägen skulle 
innebära att ytan norr om järnvägen skulle kunna kopplas ihop med Sockerbruksparken 
söder om järnvägen. 
 
OMRÅDE 5  (arbetarbostäder från 1800-talet)   
 

 
 
Utmed Fiskaregatan finns fina exempel på arbetarbostäder från senare delen av 1800-talet. 
Bebyggelsen ingår i kommunens bevarandeplan och är skyddad i gällande detaljplan. Detta 
område ska även framöver behålla sin karaktär och skyddas mot förvanskningar i detaljplan. 
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                                                                                             Bebyggelse utmed Fiskaregatan 
 
OMRÅDE 6  (Skrivrit-lokalerna) 
 
I Skrivrits gamla lokaler bedrivs i dag olika 
former av lättare industriell verksamhet. 
Byggnaderna ingår i kommunens 
bevarandeplan och i gällande detaljplan finns 
också en bevarandebestämmelse. 
                                                                                  
Byggnaden kan i framtiden få en central roll i 
området. Det blir då lokaliserat mellan ett 
större exploateringsområde i väster och det 
upprustade och förtätade området kring kv 
Hägern. Lokalernas användning bör då övergå 
till något som allmänheten får tillgång till.                                                                                                   

 
                                                                                 Skrivrits lokaler 
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OMRÅDE 7  (befintliga bostäder görs planenliga) 
 
I den sydligaste delen av Järnvägsgatan 
ligger fyra enfamiljshus i ett område som 
enligt gällande detaljplan är avsett för icke 
störande industri. Två av husen ingår i 
kommunens bevarandeplan. Fastigheterna är 
belägna mindre än 30 meter från närmsta 
spår. I samband med utbyggnaden av 
spårväxeln uppfördes ett 4-5 meter högt 
bullerplank mellan husen och järnvägen. 
Vid de bullerberäkningar som gjordes vid 
det tillfället konstaterades att ytterligare 
åtgärder, i form av antingen 
hastighetsminskningar för tågtrafiken eller 
bullerdämpande skydd av uteplatser, skulle krävas för att klara riktvärdena för buller. 
 

    
                                        Befintlig bebyggelse, som ingår i bevarandeplan 2000, utmed Järnvägsgatan 
 
Burlövs kommun har ambitionen att befintliga bostadshus ska finnas kvar och att 
detaljplanen ska ändras så att bebyggelsen legaliseras. Innan detta kan ske måste risk- och 
bullerutredningar tas fram.  
 
Möjligheten att knyta samman ett framtida grönstråk utmed Kalinaån med planskildheten vid 
Lommavägen kan klart förbättras om ett gångstråk planeras in mellan Järnvägsgatan och 
Vintervägen söder om befintlig bebyggelse 
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OMRÅDE 8  (ny bebyggelse norr om Vintergatan) 
 
Ett områdes karaktär och 
attraktionskraft är ofta beroende hur 
besökande och boende upplever entrén. 
Förutom den första biten närmast 
Lommavägen, där låg bebyggelse 
ligger indragen från vägen, är 
Vintergatan bara bebyggd på den östra 
sidan. Då Vintergatan dessutom är en 
återvändsgata känns området mindre 
välkomnande. 
 
Flertalet boende i området känner 
otrygghet och menar att en förtätning 
med blandad bebyggelse skulle kunna 
innebära en ökad integration med större 
gemenskap som resultat. 
 
Fler boende och mer bebyggelse i 
anslutning till områdets entré, dvs. 
Vintergatan, skulle innebära att 
området upplevdes mer levande då fler 
människor i så fall kommer att röra sig 
i området. 
 
Burlövs kommun och Burlövs Bostäder 
AB äger ett område i den nordvästra 
delen av Vintergatan där det för 
närvarande finns en parkeringsplats och 
väster om p-platsen två outnyttjade 
tennisbanor. På dessa ytor kan 
kompletterande bebyggelse uppföras. 
Parkeringsfrågan måste då lösas 
tillsammans med de parkeringsbehov som tidigare redovisats för ny bebyggelse i kv Hägern 
(område 2 och 3). 
 
Även söder och väster om parkeringsytan och ända fram till finns ett ca 10 ha stort område, 
som i framtiden kan bli ett attraktivt bostadsområde. En exploatering i den delen skulle 
innebära att Vintergatans status som återvändsgata försvinner och en kontakt med 
Arlövsvägen och Västkustvägen blir möjlig. 
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KULTURMILJÖ 
 
I kommunens Framtidsplan, laga kraft 2014-05-22, uttalas att kommunen ska verka för att 
undersöka om, förutom objekt som redan är upptagna i kommunens bevarandeplan, 
ytterligare byggnader, trädgårdar och/eller miljöer behöver skyddas. 
 
Bostadsbebyggelsen inom planprogramsområdet visar på byggnader från flera tidsepoker. 
Utmed framförallt Järnvägsgatan och Fiskaregatan finns viss bebyggelse sparad från förra 
sekelskiftet. I övrigt har de gamla arbetarbostäderna rivits och ersatts av olika former av 
flerfamiljshus i 2 - 3 våningar. Den mest dramatiska förändringen i det kulturhistoriska 
värdet av kontakten mellan sockerbruket och dess bostadsbebyggelse gjordes när 
Lommavägen, med sin bebyggelse på båda sidor, försvann och ersattes av en fyrfilig väg 
med planskildhet under järnvägen. Den gamla vägens sträckning kan fortfarande avläsas i 
den trevåningsbebyggelse som finns kvar. 
 

  
 

  
                                                                                                Exempel på varierad bebyggelse inom området 
 
En översyn av riksintresset för Burlöv (M77) har gjorts. Riksintressets utsträckning har 
utökats så att bland annat planprogrammets område numera ingår. Enligt länsstyrelsen 
kommer detta att framgå av kommunens Framtidsplan. 
 
Riksintresset (M77), för det område planprogrammet omfattar, motiveras av 
"Odlingslandskap i öppen slättbygd och industrimiljö kring sockerbruk vilkas nära 
förhållande väl illustrerar omvandlingen av det skånska agrarsamhället från 1700-talets 
förindustriella storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första decennier utvecklade 
livsmedelsindustrin". 
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 Bullerplank som visuellt skiljer brukarbostäderna från sockerbruket 
 
Riksintressets motiv upprätthålls i planprogramsområdets sydligaste del med den bebyggelse 
som finns medtagen i kommunens bevarandeplan. Den visuella kontakten är dock bruten av 
Södra stambanan och ett nästan 5 meter högt kompakt bullerplank. En varsam komplettering 
av bebyggelsen skulle inte påverka riksintresset negativt i områdets utan snarare fortsätta den 
förnyelse som successivt skett de senaste 50 åren. 
 
Den föreslagna förändringen av Lommavägens karaktär med förbättrad kontakt mellan 
parkområdena på vardera sidan om Södra stambanan innebär dessutom en avsevärd 
förbättring av riksintressets syfte. 
 
SAMMANFATTNING 
 
Synpunkter som tas med i kommande planering: 
 

- Riksintressen, buller, risk, vibration, markföroreningar, omhändertagande av 
dagvatten, spillvattennätets kapacitet och översvämningsrisk vid höjd havsnivå ska 
vid behov studeras i fortsatt planarbete. 

- Utveckla grönstrukturer, kvalitativa vistelseytor och mötesplatser. 
- Ta hänsyn till kulturmiljön och gamla Lommavägens sträckning. 
- Förutsättningarna för att bevara bostadshuset på Strandgatan (Arlöv 17:31 m fl) 

bör studeras. 
- Utred parkeringslösning för tillkommande bebyggelse. 
- Kulturmiljöutredning och trafikutredning ska vid behov tas fram. 
- Undersök behov av service i området. 
- Områdets befintliga bebyggelse ska vara utgångspunkt för utformning av ny 

bebyggelse. 
 

MEDVERKANDE 
Planarbetet har utförts av Robert Werner, Robert Werner arkitektkontor, på uppdrag av 
Burlöv Bostäder AB. Medverkande från Burlövs kommun har varit f.d. planchef Gertrud 
Richter, planchef Kerstin Torseke Hulthén och planarkitekt Erik Karlsson. 
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