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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

SAMRÅD 
Förslaget till planprogram har varit föremål för samråd under tiden 21 juli – 20 september 
2014 enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21.  
 
Ett planprogram kan används som ett första steg i detaljplaneprocessen för att studera ett 
större område än den kommande detaljplanen, för att sätta in flera detaljplaner i ett 
sammanhang eller när översiktsplan saknas. Planprogrammet skickas ut på samråd och 
möjliggör i ett tidigt skede för de berörda att yttra sig på förslaget. 
 
Planprogrammet som inte är juridiskt bindande och inte antas kan följas av en eller flera 
detaljplaner. Detaljplanearbetet kommer inledas med ett samrådsförfarande, därefter kommer 
planen att ställas ut för granskning innan den kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga 
synpunkter ges både i samrådsskedet och längre fram i processen när planen ställs ut igen för 
granskning. En detaljplan reglerar enligt lag vad som får byggas på en plats och kan 
överklagas av de berörda sakägare som under detaljplaneprocessen inkommit med skriftliga 
synpunkter. 
 
Denna samrådsredogörelse har tagits fram i samband med att en planbeskedsansökan 
inkommit till kommunen med förfrågan om detaljplanering i del av området. 
 
I slutet av denna samrådsredogörelse återfinns en sammanfattning av synpunkter som tas 
med i kommande planering. 

Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare 
Kungörelse om samrådet har införts i ortspressen. Planprogrammet har varit utsänt på remiss 
och för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och kommunala organ, sakägare 
och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget hos på Medborgarhuset i Arlöv, biblioteket 
i Åkarp samt på kommunens hemsida.  
 
Ett samrådsmöte har hållits den 21 augusti 2014.  
 
Följande sammanställning redovisar samråds- och remissynpunkter. Remissinstanser och 
remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av samhällsbyggnadsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 
Lantmäterimyndigheten Skåne län 
Barn- och utbildningsnämnden 
Malmö stad 
Svenska kraftnät 
Sydvatten AB 
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Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 
har inkommit från: 

1. Länsstyrelsen i Skåne län
2. Kultur- och fritidsnämnden i Burlöv
3. Tekniska nämnden i Burlöv
4. Miljö- och byggnämnden i Burlöv
5. Region Skåne
6. Räddningstjänsten syd
7. Trafikverket
8. VA Syd
9. Malmö museer
10. E.ON Elnät Sverige AB
11. E.ON Gas Sverige AB
12. E.ON Värme Sverige AB
13. Privatperson
14. Privatperson 

ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M M SAMT KOMMUNENS 
KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  

1. Länsstyrelsen framför att sedan plan- och bygglagen arbetades om har lagkravet för
planprogram enligt 5 kap 18, 20 §§ ÄPBL ( 1987: 1 O) tagits bort. Länsstyrelsen hanterar
därför inkommen handling som ett tidigt samråd för rådgivning och inväntar de kommande
detaljplanerna för ett fullständigt yttrande enligt 4 kap 14 § PBL (2 O l O: 900).

Sedan bostäderna och verksamheterna uppfördes inom programområdet har såväl 
omgivningen som lagstiftning och riktvärden förändrats. Det ska därför påpekas att den 
aktuella planläggningen innebär en ny lämplighetsprövning för föreslagen markanvändning 
enligt nu gällande lagstiftning. 

Riksintressen 
Programområdet berörs av riksintresse för kommunikationer (järnväg) enligt 3 kap. 
MB, riksintresse för kulturmiljövård (Alnarp- Burlöv [M: K 77]) enligt 3 kap. MB och 
riksintresse kustzon enligt 4 kap. MB. Hur ett genomförande av en eventuell framtida 
detaljplan på platsen påverkar de berörda riksintressena, då särskilt riksintresse för 
kommunikationer och den framtida spårutbyggnaden, behöver vidare beskrivas i det fortsatta 
planarbetet. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Det framgår av handlingarna att området är och förväntas bli bullerutsatt från intilliggande 
vägar och järnväg. Länsstyrelsen erinrar om att Boverkets allmänna råd Buller i planeringen 
2008: l ska följas, samt att prövning av eventuella avsteg ska vara motiverade. Det kan finnas 
svårigheter med att klara riktvärdena eller uppnå tyst/ljuddämpad sida med punkthus, varför 
det kan finnas anledning att pröva andra utformningar som ger bättre förutsättningar till en 
god ljudmiljö. 
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Markföroreningar 
Enligt länsstyrelsens uppgifter har det på fastigheten Arlöv 17:32 bedrivits 
bilvårdsanläggning. Fastigheterna Arlöv 17:45 m.fl. i områdets södra del har enligt uppgifter 
använts för grafisk industri. Det är därför inte uteslutet att delar av programområdet 
innehåller mark som är förorenad i någon grad. Detta behöver utredas i det fortsatta 
planarbetet. Det skall av planhandlingarna och utredning i frågan framgå att det är sannolikt 
att en efterbehandling gör att marken blir lämplig för de olika föreslagna ändamålen inom 
området, detta gäller även för allmän plats och grönområden.  

Risker 
Risker förknippade med verksamheter och transporter till dessa, såväl som närheten till 
järnvägen, måste utredas i det fortsatta arbetet. 

Dagvatten, MKN vatten och risk for översvämning 
Handlingarna saknar information avseende ansvaret för dagvatten. Om det behövs med 
hänsyn till människors hälsa eller miljön är det VA- huvudmannens ansvar enligt 6§ LA V 
att anordna vattentjänster. Om det finns ett sådant ansvar ska kommunen bestämma 
verksamhetsområde för dagvatten. Inom verksamhetsområden ska behovet av att rena och 
flödesutjämna dagvatten tillgodoses genom allmänna VA-anläggningar. Det är länsstyrelsens 
uppfattning att kommunen omfattas av detta ansvar i de flesta fall där samlad bebyggelse för 
verksamheter och bostäder planeras.  

Hela programområdet ligger inom översvämningskarterat område (+ 3 meter över havet) 
varför frågan om dagvattenhantering och översvämning är av stor vikt att noggrant utreda i 
det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen kan inte utesluta risk för översvämning i området.  

I granskningsyttrandet till den nyligen antagna översiktsplanen skrev länsstyrelsen att de 
dagvattenåtgärder som behövs för att undvika översvämning kan vara svåra att genomföra i 
sin helhet i kommande detaljplaneprövningar. Det krävs särskilda utredningar i kommande 
detaljplaner för att marken ska kunna prövas lämplig för bebyggelse. Vidare menade 
länsstyrelsen att det är tveksamt om det är realistiskt att genomföra de åtgärder som behövs 
för flödesutjämning, då det finns ett stort behov av sådana åtgärder sedan tidigare. 

Övriga statliga intressen 
Fornlämningar 
Planområdet berör inte några kända fornlämningar. Det finns inte några indikationer på att 
det skulle finnas bevarade, ej registrerade fornlämningar i området. Om fornlämningar skulle 
påträffas gäller dock att arbetet ska avbrytas och länsstyrelsen snarast underrättas.  

Övrigt 
Länsstyrelsen vill betona vikten av att vid stadsplanering utveckla grönstrukturer. Det har 
betydelse för människors hälsa att det finns närhet till grönska och möjligheter till att vistas i 
parkmiljöer. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas enligt 3 kap 6 § MB. 

Länsstyrelsen ser det som positivt att ambitionen är att bevara kulturhistorisk intressanta 
miljöer. För att kunna säkerställa detta måste dock skydds- och/ eller 
varsamhetsbestämmelser samt i vissa fall förhöjd lovplikt införas i kommande 
detaljplaner. 

Kommentar: Länsstyrelsens information och synpunkter beaktas i det 
fortsatta arbetet. 
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2. Kultur- och fritidsnämnden i Burlöv framför gällande område 1 att det är positivt om en
gammal vägsträckning syns i bebyggelsen. I övrigt lämnas inga synpunkter.

För område 2 är det viktigt att det inte sker en skalförskjutning, vilket skulle påverka 
kulturmiljön negativt. Önskvärt är att bebyggelsen fortsatt kan bibehålla sin karaktär med 
småhus. Därför förespråkas alternativ 2 för område 2, med önskan om att husen inte 
överstiger tre våningar. 

För område 3 föreslås att befintligt bostadshus inte rivs för att ersättas med punkthus. 
Däremot kan verkstadsbyggnaden i dess närhet ersättas med ny byggnad avsedd för 
småskalig företagsverksamhet. När det gäller materialval bör samtlig nybyggnation byggas i 
rött eller gult tegel. Även mönstermurning är önskvärt. 

Kommentar: Det är viktigt att den befintliga kulturmiljön beaktas i 
planeringen av området. Lommavägen var det tidiga Arlövs pulsåder. Vägen 
passerade genom ortens hjärta, förbi sockerbruket och över järnvägen. I 
början av 1970-talet byggdes Lommavägen i en ny nedsänkt planskild 
korsning med järnvägen. Samtidigt breddades vägen till dubbla körfält i båda 
riktningarna. 

Ytan mellan Gamla Lommavägen och Lommavägen var bebyggd även efter att 
den nya vägen uppförts. Med exempelvis byggnad placerad i förlängningen av 
Betlehemsgatan blir det fortfarande möjligt att uppleva Gamla Lommavägens 
sträckning. Höjd och gestaltning av en sådan bebyggelse tillsammans med 
parkeringslösning kommer att behandlas och studeras vidare i eventuell 
kommande detaljplan. 

Inom områdets bebyggelse  ska höjden på den nya bebyggelsen anpassas till 
den befintliga som är mellan en och fyra våningar. Det äldre bostadshuset vid 
Strandgatan (Arlöv 17:31 m fl) har ett kulturhistoriskt värde och bör därför 
om möjligt göras planenligt. Kultur- och fritidsnämndens synpunkter beaktas i 
fortsatt detaljplaneläggning i området. 

3. Tekniska nämnden i Burlöv framför att antalet nya lägenheter i området kommer att
påverka trafiksituationen betydligt varför en trafikutredning måste utföras innan planen kan
genomföras.

Plats för parkering bör förläggas inom kvartersmark som underjordiska garage och inte uppta 
mark som kan användas som park eller annan grön mark. 

Området har idag lite allmäntillgänglig parkmark varför det inte bör byggas hus på området 
närmast Lommavägen.  

Tekniska nämnden är inte emot en förtätning av området men det måste tas hänsyn till att det 
tillförs kvalitativa ytor för vistelse och mötesplatser i grön miljö utan biltrafik och 
parkeringsplatser både inom kvartersmark och på allmän platsmark. 

De tilltagande problemen med vattenavrinning och översvämningar medför att det krävs en 
utredning kring vattenfrågorna för att säkerställa att inga problem med översvämningar 
inträffar i de nya byggnaderna. Sannolikt bör inga byggnadsdelar placeras under nivå för 
översvämningsrisk. Även garage i bottenplan bör placeras över sådan linje.   
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Kommentar: Parkeringslösningar i området behöver utredas i framtida 
detaljplan.  
 
Behovet av allmän platsmark som parkmark och vistelseytor ska tillgodoses i 
fortsatt planarbete. Ytan mellan Gamla Lommavägen och Lommavägen har 
tidigare varit bebyggd. När Södra stambanan byggs om är målsättningen att 
smalna av Lommavägen. Möjligheten finns då att utveckla och utöka de 
allmänna vistelseytorna. Nybyggnation i ytan kan bidra till att utveckla 
sambandet mellan Lommavägen och befintlig bebyggelse och öka tryggheten 
längs Lommavägen med fönster mot underfarten samtidigt som den upplevda 
närheten till andra sidan spåren förbättras. 
 
I övrigt beaktas tekniska nämndens information och synpunkter i det fortsatta 
planarbetet. 

 
4. Miljö och byggnämnden i Burlöv framför när det gäller område 1 att då det finns planer 
på ett sammanlänkande grönområde och en förändring av Lommavägen i samband med 
ombyggnaden av stambanan så kan det vara olämpligt att lägga parkeringsplatser i det här 
stråket. Endast handikapparkering behöver finnas i anslutning till byggnaden.  
 
I område 2 är förslagen likvärdiga. Ett lägre lamellhus i samma höjd som angränsande 
byggnader vore att föredra. Då blir det dessutom bättre för eventuell ny bebyggelse på andra 
sidan Vintergatan.  
 
Område 3  
Bevarandevärdet kan vara stort och en utredning av certifierad i kulturmiljö måste till. I 
övrigt är det även här lämpligt att förhålla eventuell ny byggnad i höjd till angränsande 
byggnader.  
 
Område 4  
Alternativet att förlägga körbanorna österut är att föredra för då får man ett sammanhållet 
grönområde som binder ihop de båda sidorna om järnvägen och förstärker den historiska 
betydelsen av sockerbruket i Arlöv.  
 
Område 5,6 och 7  
Nämnden ser positivt på föreslagna åtgärder. 
 
Område 8  
I det här området kommer all ny bebyggelse att innebära stor förbättring och ökad trygghet 
för de närboende. 
 

Kommentar: Se kommentar till yttrande 3. I övrigt beaktas miljö- och 
byggnämndens information och synpunkter i det fortsatta planarbetet. 

 
5. Region Skåne ser det som positivt att Burlövs kommun tar fram ett planprogram för att ta 
ett helhetsgrepp för områden och att fokus ligger på förtätning. Region Skåne konstaterar att 
området är kollektivtrafikförsörjt i form av tågtrafik och regionbussar. 
 
Dock hade Region Skåne uppskattat om planprogrammet även behandlat frågor kring 
funktioner för området såsom t.ex. service och närhet till kollektivtrafik samt dess koppling 
och funktion i förhållande till omgivande områden. I samband med förtätningen av området 
är det av vikt att möjligheterna att gå och cykla till Burlövs station förbättras med en gen 
koppling. Idag saknas sådan förbindelse och det finns en risk att avståndet mellan 
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planområdet och stationen gör att cykel i kombination med kollektivtrafik inte blir ett 
attraktivt alternativ till bilen. Att öka andelen resor med cykel samt kollektivtrafik är uttalade 
strategier i såväl den regionala utvecklingsstrategin och strategier för Det flerkärniga Skåne 
som i den regionala transportinfrastrukturplanen och Trafikförsörjningsprogrammet. 
 

Kommentar: Burlövs kommun har höga ambitioner när det gäller hållbara 
resor med kollektivtrafik, gång och cykel. Kommunen arbetar för goda gång- 
och cykelförbindelser i hela orten. Behovet av service utreds i fortsatt 
planarbete. 

 
6. Räddningstjänsten syd har följande synpunkter: 
Riskhänsyn 
Enligt plan och bygglagen är kommunerna skyldiga att ta hänsyn till riskerna i sin planering 
av markanvändningen. Som stöd i arbetet har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra 
Götaland tagit fram en riktlinje (RIKTSAM) som anger att utan vidare utredning kan 
bostadsbebyggelse (flerbostadshus i flera plan) placeras på ett avstånd om 150 meter från en 
järnväg med farligt godstrafik. Vidare anger riktlinjen att småhus kan placeras på ett avstånd 
om 70 meter från järnväg utan vidare utredning. I planprogrammet anges att flerbostadshus 
(upp till10 våningar) placeras på ett avstånd om ca 70 meter från järnvägen. Vidare anges att 
befintliga småhus görs planenliga. Dessa småhus är placerade mindre än 30 meter från 
närmsta spår. I planprogrammet anges att ingen riskanalys behöver tas fram i detta skede. 
Räddningstjänsten Syd anser dock att en ny riskutredning som hanterar hela planområdet bör 
tas fram redan nu. Eventuella riskreducerande åtgärder för hela området blir svårare att 
hantera i respektive detaljplan.  
 
Brandvattenförsörjning 
Det finns brandposter i området men en översyn behöver göras längre fram i processen vad 
gäller avstånd mellan brandposterna och deras kapacitet. 
 
Insatstid 
Området är beläget inom normal insatstid. 
 
Räddningstjänstens tillgänglighet 
Planprogrammet är inte tillräckligt detaljerat för att Räddningstjänsten Syd ska kunna göra 
någon bedömning om det kommer att råda god tillgänglighet. Vid utformningen av 
gatumiljön vill vi påminna om vår skrift "Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd" 
som finns på vår hemsida http:/ l rsyd.se/sv/Foretag/Rad-och-anvisningar/. 
 

Kommentar: I dagsläget är det inte klart vilka delar av planprogrammet som 
kommer att genomföras. Därför avser Burlövs kommun att utreda respektive 
riskfråga när en eventuell detaljplan tas fram. Riskanalys ska ingå i 
planarbetet då bostäder närmre än 150 meter från järnväg med farligt 
godstrafik planläggs i området. I övrigt beaktas Räddningstjänsten Syds 
information och synpunkter i det fortsatta planarbetet.  

 
7. Trafikverket lämnar följande synpunkter. Det är viktigt att det finns en framtagen 
bullerutredning som tar hänsyn till omgivningsbuller såsom järnvägsbuller, vägbuller mm i 
samband med detaljplanarbete. Denna bullerutredning ska ta hänsyn till framtida väg- och 
tågtrafikprognos år 2030. 
 
I järnvägsplanen för Flackarp-Arlöv kommer bullerskydd byggas för att klara tågtrafikbuller, 
men det finns andra omgivningsbuller som kommunen även måste ta hänsyn till. 
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Trafikverket kan inte i detta skede bedöma om planerade bebyggelser kommer klara ställda 
bullerriktvärde. Kommunen och exploatören ansvarar dock att det blir god bebyggdmiljö. 

Planprogrammet ger förslag på att smalna av Lommavägen, detta kan ha en påverkan på 
utformning av eventuell framtida järnvägsbro. Det är därför viktigt att kommunen har en 
kontinuerlig dialog med Trafikverkets projektgrupp för Flackarp-Arlöv under 
detaljplanarbetet så att planerade järnvägsplan inte strider mot kommande detaljplan. 
Vibrations- och riskanalys måste även göras under detaljplanarbete. 

I övrigt har de inga synpunkter. 

Kommentar: Bullerutredning, vibrations- och riskanalys kommer att göras i 
samband med framtida detaljplaner för nya bostäder. I övrigt beaktas 
Trafikverkets information och synpunkter i det fortsatta planarbetet.  

8. VA Syd anger att exploateringen innebär att en större del av fastigheterna än i dagsläget
blir hårdgjorda, vilket innebär att dagvattenmängden från området kommer att öka. För att
kompensera den ökade mängden dagvatten bör parkeringsytor samt angöringsytor utföras i
genomsläppligt material.  Fördröjningsåtgärder ska vidtas på kvartersmark så att mängden
dagvatten från planområdet inte blir större på grund av den nya exploateringen.

Spillvattennätet har kapacitetsproblem i området. Åtgärder för detta måste undersökas 
närmre. 

Område 1: 
En dag- och en vattenledning ligger i Gamla Lommavägen och fortsätter norrut förbi det 
planerade "högre punkthuset". Dessa bör ligga med minsta avstånd på fem meter från 
dagvattenledningens mitt till närmsta byggnad. 

Kommentar: Om dagvattenledning behöver flyttas ska det tillsammans med 
exploatörens ansvar för flytten framgå av detaljplan. Behovet av fördröjning 
av dagvatten och spillvattennätets kapacitet ska utredas i fortsatt planarbete. 

9. Malmö museer anger att bebyggelsen i område utgörs av arbetarbebyggelse från sent
1800-tal. Tidigare fanns denna typ av bebyggelse även på nordöstra sidan Lommavägen,
men mycket revs när vägen drogs om och en planskild korsning byggdes. Den lilla rest av
äldre bebyggelse som finns kvar här är värdefull att värna om.

I kommunens bevarandeplan är endast byggnader söder om Strandgatan utpekade som 
bevarandevärda, men även norr om gatan finns äldre hus. De ingår inte lika tydligt i en 
sammanhållen miljö utan ligger nu blandade med modernare hus, men de saknar för den 
sakens skull inte kulturhistoriska värden. Hela planområdet, inklusive delen norr om 
Strandgatan, ingår i riksintresseområde för kulturmiljövården Alnarp-Burlöv (M77). Detta 
riksintresseområde reviderades så sent som i januari 2014 för att omfatta även Arlöv. I 
motiven till riksintresset omnämns särskilt tätortsbildningen i anslutning till sockerbruket 
med arbetarbostäder. 

Område 2: På platsen för den föreslagna nya bebyggelsen finns äldre byggnader bevarade på 
fastigheterna 17:23 och 17:25. Dessa omnämns inte i planprogrammet. Byggnaderna har ett 
visst kulturhistoriskt värde som rest av den gamla arbetarbebyggelsen. De bedöms dock inte 
som särskilt kulturhistoriskt värdefulla eftersom de inte tydligt ingår i den gamla 
bebyggelsemiljön samt att de är relativt förändrade. Byggnaderna bör dock omnämnas under 
rubriken Kulturmiljö. 
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Område 3: I planprogrammet anges att tegelbyggnaden på fastigheten Arlöv 17:31 är den 
enda kvarvarande äldre byggnaden norr om Strandgatan. Detta stämmer inte, då ovan 
nämnda byggnader finns bevarade, samt verkstadsbyggnaden på grannfastigheten (Arlöv 
17:32). 

De båda äldre husen vid Strandgatan (Arlöv 17:31 och 17:32) utgör en sammanhållen enhet 
av kulturhistoriskt värde. De har med sin småskalighet och det typiska röda tegel ett stort 
miljöskapande värde som äldre inslag i en blandad bebyggelsemiljö. Bostadshuset (Arlöv 
17:31) är särskilt bevarandevärt då det är välbevarat till sin karaktär och typiskt för 
bebyggelsetypen. Även verkstadsbyggnaden (Arlöv 17:32) har ett bevarandevärde då det 
visar på den brokighet vad gäller såväl funktion som byggnadstyp som förekommit i denna 
sorts miljöer. Byggnaderna ligger exponerade ut mot Strandgatan och hänger samman med 
den äldre bebyggelsen på andra sidan gatan. Malmö Museer delar inte den bedömning som 
framkommer i planprogrammet, att byggnaden på fastigheten Arlöv 17:31 upplevs som en 
solitär som inte är en del av kulturmiljön. 

Kommentar: Byggnaden på fastigheten Arlöv 17:25 är riven.  Information 
gällande fastigheten Arlöv 17:23 beaktas i framtida planering. Se även 
kommentar till yttrande 2. 

10. Eon elnät, har inom planområdet flera befintliga elanläggningar. De meddelar att om
någon av deras anläggningar ändras till följd av planläggningen så ska den part som orsakar
ändringarna svara för samtliga kostnader i samband med detta.

Om det blir aktuellt att detaljplanelägga den mark inom programområdet där Eon elnäts två 
nätstationer är belägna så bör de redovisas som byggrätter för nätstationer.  

Förutsatt att det planerade antalet lägenheter om cirka 70 stycken inte väsentligt förändras så 
kan de befintliga nätstationerna försörja den planerade bebyggelsen. 

Kommentar: Eon elnäts synpunkter och information beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 

11. Eon gas, har inget att erinra men informerar om att det finns en distributionsledning för
natur- och biogas i närområdet. Det gör att gas kan innebära ett intressant energialternativ för
den nya bebyggelsen.

Kommentar: Eon gas synpunkter och information beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 

12. Eon värme, noterar att ett punkthus på grönområdet vid Betlehemsgatan skulle uppföras
på en av deras fjärrvärmeledningar. En eventuell flytt av ledningen ska bekostas av
exploatören och detta ska framgå i programmet.

Vid arbete i närheten av fjärrvärmeledning är det viktigt att de grävningsföreskrifter som Eon 
värme tagit fram följs. Eon värme förutsätter att exploatören sätter sig in i föreskrifterna 
innan arbete påbörjas.  

Beaktas synpunkterna ovan så ställer sig Eon värme positiva till förslaget och att kunna 
ansluta fastigheterna till fjärrvärmenätet. 
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Kommentar: I fortsatt arbete ska hänsyn tas till fjärrvärmeledning och 
eventuellt behov av att flytta den. I övrigt beaktas Eon värmes synpunkter i det 
fortsatta planeringsarbetet.  

13. Privatperson anser att städning och skötsel i området runt Vintergatan och Strandgatan 
fungerar mycket dåligt. Gräsmattor och rabatter är fulla med tistlar och annat ogräs som är 
ett problem bland annat för de med allergier. Efter stoppljusen vid Lundavägen är det tråkigt 
att röra sig mot området. Sakägaren skäms över att bo i ett så vanvårdat område. Om 
kommunen inte tar hand om marken vill ingen bo här!

Sakägaren föreslår att arbetslösa anlitas för att sköta gräsmattorna eller att kommunen avtalar 
med Burlövs bostäder att sköta marken när de ändå klipper sin mark. Kommunen kan också 
ordna en container till de som bor i området, så de som inte har tillgång till sophus slipper 
kasta skräp i naturen. 

Det kastas kläder och saker i soporna eller i naturen och på parkeringen. Vid parkeringen vid 
Vintergatan eller i hörnan Vintergatan- Strandgatan borde det finnas mottagning för sådant 
som går att återanvända. I sakägarens sophus har det varit mycket ostädat.  Det städades inte 
där på två år. Städning blev först genomförd när sakägaren sagt till. 

Sakägaren vill att kommunen tar hand om den befintliga befolkningen innan ett nytt höghus 
med ännu fler människor tillkommer. Var ska de boende rasta sina husdjur och var ska 
barnen vistas, om det byggs mer här? Hur ska kommunen kunna sköta området när ännu fler 
bor här? Området har dåligt rykte, det är något som kommunen bör tänka på innan nya 
byggnader planeras. Spara istället området till de som gillar naturen. Om det måste byggas 
nytt så gör det på parkeringen vid Vintergatan. Och måste det byggas nytt så anpassa den nya 
bebyggelsen till den befintliga. Det kan göras i liknande radhus som den övriga bebyggelsen 
i Pilevallen i högst två våningar. De skulle kunna innehålla bostäder för äldre som inte är 
redo att flytta till äldreboenden.  Där skulle också kunna göras plats för en 
gemensamhetslokal med aktiviteter och matservering. 

Har Burlövs bostäder planerat för en lekplats eller en plats där boende i alla åldrar kan vistas 
till exempel med grilltak, bänkar, belysning och en asfalterad gångbana som de som bor i 
hela Arlöv kan åka rullskidor och skatebord på? Har de planerat för en damm med fontän 
som passar in i existerande naturmiljön där många fåglar vistas och över hundra år gamla 
träd växer, eller ska all natur utrotas? Hörnan inom kvarteret Hägern i korsningen 
Vintergatan-Strandgatan skulle fungera perfekt för en sådan plats. Där finns jättefina träd 
som inte får tas ned. 

Sakägaren föreslår ett nytt parkeringshus med inkörning från Pilevallens sida. Stäng sedan av 
all privattrafik i området och låt alla som bor i området ställa sina bilar i parkeringshuset. 
Där kan också finnas plats för en miljövänlig biltvätt. Då kan garaget på Betlehemsgatan 
istället användas för till exempel pingis eller biljard. Sakägaren kan tänka sig att hjälpa till 
att hålla ordning i utrymmet. 

Även om områdets gamla kulturmiljö skulle kunna tillföras något nytt så kvarstår problemet 
med bullrande tåg och den förorenade marken. 

Kommentar: Planprogrammet styr inte underhåll av befintliga områden men 
det är Burlövs kommuns och Burlövs bostäders ambition att området ska 
rustas upp och lyftas genom nybyggnationen. 
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Behov av en återvinningsstation i området kommer undersökas närmre i 
framtida eventuella detaljplaneläggning.   

I planprogrammet beskriven mark med ny bebyggelse är idag inte tillgänglig 
för allmänheten. Utevistelser för allmänheten påverkas därför om ny 
bebyggelse tillkommer där. Däremot skulle ny bebyggelse i kilen mellan 
Gamla Lommavägen och Lommavägen påverka allmän platsmark som idag 
är park. Smalnas Lommavägen av kan ny parkmark skapas.  

En planansökan har inkommit där avsikten är att bebygga parkeringen vid 
Vintergatan. Ny bebyggelse där kan tillföra Vintergatan nya välkomnande 
entréer och passa in i områdets kvartersstruktur och befintlig bebyggelse på 
en till fyra våningar. Vilken form av boende som kan komma att tillföras i 
området styrs inte av detaljplanen. 

Inom planprogramsområdet vid Järnvägsgatan finns en allmän 
kvarterslekplats som rustades upp så sent som 2011. 

Om ny bebyggelse uppförs på parkeringen vid Vintergatan så kommer med 
största sannolikhet även ett parkeringshus eller garage behöva uppföras där. 
Parkeringsgaraget tillhörande Bethlehemsgatan är i privat ägo och 
kommunen råder därför inte över hur det används.  

Området med kvarteret Hägern har gått från att vara bland det mest central i 
Arlöv till att i stora delar vara avskilt från omgivningen när Lommavägen 
byggdes. Tillskott av ny bebyggelse i området kan delvis komma att förändra 
detta medan en total avstängning av trafiken ytterligare skulle avskilja 
stadsdelen från omgivningen. Kommunen vill sträva mot ett tydligare 
sammanhang mellan olika stadsdelar istället för att dela upp dem.  

2. Privatpersoner framför att de gärna ser nya hus i stadsdelen men vill att det byggs i 
anpassad skala och med en långsiktig vision samt att ett helhetsgrepp tas på området.  
Särskilt med tanke på att stadsdelen numer är riksintresse för kulturmiljön.

De påpekar att stadsdelen är något av ett Burlöv i miniatyr med unika förutsättningar där 
villagator och flerfamiljshus samsas med verksamheter och fabriksbyggnader. Det är därför 
en stadsdel med närhet mellan människor med olika boendesituation och bakgrund. 
Samtidigt är området satt i förfall. 

Gärna nya och fler hus 
Sakägarna efterlyser att kommunens kommunikation med de boende borde förbättras. 
Planprogrammet var inte heller tillräckligt uttömmande för att de skulle kunna ta ställning 
fullt ut. Det borde ha besvarat frågorna, för vem och hur. Sakägarna undrar varför det är så 
bråttom?  

Punkthus och höghus känns både omodernt och okänsligt här. Den typen av hus hör hemma i 
bostadskvarter med en större skala där det finns utrymme mellan huskropparna. När 
lättillgängliga grönområden tas i anspråk och gamla vackra byggnader hotas med rivning 
ställs frågan: är det värt detta?  
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Folkhälsoaspekten och social analys av stadsdelen 
Sakägarna saknar en analys av områdets sociala struktur och en konsekvensbeskrivning som 
tar utgångspunkt från vilka sociala behov som finns i området. Analysen bör ge konkreta 
exempel som visar på hur både folkhälsan och området i sig kan påverkas av förtätning.  

De föreslår att kommunen utlyser en tävling för att få fram det bästa alternativet för hela 
stadsdelen, när underlaget kompletterats med ett socialt-, miljömässigt- och kulturellt 
perspektiv och när länsstyrelsen har granskat ärendet.  

Byggnadsantikvariska synpunkter 
Planprogrammet visar på två alternativ där de två sista 1800-talshusen på Strandgatan rivs 
och istället uppförs två punkthus. Enligt sakägarna har Burlövs bostäders vd sagt att 
bostadshuset kommer stå kvar om det köps av bostadsbolaget. De hoppas att detta inte bara 
är en from intention utan också ett reellt beslut.  

Sakägarna har konsulterat Olga Schlyter, byggnadsantikvarie vid Malmö muséer. Hon menar 
att de två sista 1800-talshusen på Strandgatan tillför kulturmiljön i området och därför är 
viktiga att bevara. Olga Schlyter påpekade också att tegel är ett historiskt rätt 
byggnadsmaterial här.  

Reflektioner på planförslaget 
Punkthusen i de två första förslagen i programmet slår sönder den befintliga 
kvartersstrukturen. De tre punkthusen är inte anpassade till Strandgatans smala bredd och 
stadsdelens övriga bebyggelse. Materialvalet är olämpligt och takformen skapar ytterligare 
disharmoni eftersom alla tak i området har sadeltak. Här kan det dras lärdom från 
Staffanstorps kommun och hur de har arbetat med sadeltak på flerbostadshusen där.  

Det tredje alternativet som det finns en gammal plan på innebär en lång sammanhängande 
huskropp. Stora sammanhängande huskroppar skapar barriärer i stadsdelen. Sakägarna 
tycker ändå att detta förslag är på rätt väg. 

Klarar området den extra belastning på va-nätet som nybyggnationerna skulle innebära? 
Sakägarna föreslår att en del av översvämningsproblemen kan lösas med sedumtak.  

Förslag Vintergatan/Strandgatan 
Gällande plan på, med en sammanhängande huskropp utmed Vintergatan är på rätt väg. 
Flerbostadshuset kan med fördel delas in i fler olika huskroppar med individuell karaktär och 
varierad höjd och med genomgående passager och smitvägar genom huskroppen in till 
gården. Detta bidrar till att harmoniera med skalan och fördjupa intrycket av den 
småskalighet som har funnits och finns i stadsdelen. Ett par mindre hus utmed Strandgatan 
kan passa in i stadsdelen skala. 

Fickpark 
I hörnet Vintergatan/Strandgatan växer idag stora, gamla parkträd. Flera av dem kan bilda 
fond till en liten fickpark som skapar möjlighet för möten mellan alla boende. Här kan också 
placeras en elektronisk läsare/scanner för en app som kan berätta om stadsdelens historia. 
Mellan fastigheten, Strandgatan 5 och Vintergatan 8 och 10 blir ett naturligt gårdsområde 
med möjlighet till mindre kolonilotter, uteplatser och lekytor. 

Alternativ för Tågarp 21:102 m fl 
1. Det enda grönområde som finns är det där Burlövs bostäder vill bygga ett

tiovåningshus. De antar att kommunen äger marken idag. Intill huset planeras i
programmet yta för bilparkering. Den absolut sista delen av grönområdet kommer att
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tas i anspråk av Trafikverket när spårutbyggnaden är genomförd.  Därefter finns 
ingen grön yta alls att använda för boende i områdets flerfamiljshus.  Höghuset 
kommer att innebära ett ökat antal boende. Ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv är 
detta helt förkastligt.  

2. De boende har tidigare fått löften från kommunen att det ska bli en park här.
Eftersom Trafikverket ska bredda järnvägsbron över Lommavägen och ta en del av
grönområdet i anspråk har de fått besked att parken ska anläggas när Trafikverket
byggt klart. Det vore önskvärt att parken utformades med hänsyn till att de boende
behöver gräsytor för lek och vila, bänkar att sitta på, vattenspel, skugga från träd,
buskar och planteringar. De har sett fram mot helhetsgreppet som kommunen skissat
på med att koppla ihop parkområdet och Boklunden. Det vore önskvärt att den typ
av avsmalning av gatan med parkeringsfickor som finns vid Strandängen, fortsätter
Lommavägen fram till biblioteket, kantat av träd. Viadukten behöver bli ordenligt
upplyst och en säker passage för gångtrafikanter alla tider på dygnet. Här behöver
säkerhetsaspekten undersökas noga. Flera rånöverfall och våldtäktsförsök har
inträffat under och i anslutning till bron. Om dräneringssituationen tillåter hade det
varit bra om vägen för gång-och cykeltrafikanterna sänktes ytterligare eftersom
”taket” upplevs som obehagligt nära.

3. Det finns planer för trevåningshus som Kungsleden fastigheter har detaljplan för att
bygga på andra sidan Karl P Dals rondell. Ta med dessa hus i den kommande
utformningen av den här delen av Lommavägen med parkområden. På Kungsledens
tomter skulle också ett högre hus kunna te sig elegant från alla väderstreck och här
finns egentligen ingen etablerad kvartersstruktur att ta hänsyn till.

Stadsdelen och dess historia 
För att förstå sin samtid och fatta rätt beslut för framtiden bör man ha kunskap om sin 
historia. När den gamla fabriken längst ned på Vintergatan, Skrivrit, senare Esselte, 
upphörde med sin verksamhet på 1960-talet startade en förslumning av området. 
Järnvägsbron över Lommavägen skar dessutom av stadsdelen från resten av Arlöv samtidigt. 
I stadsdelen fanns fram till 1970-talet bland annat två vackra byggmästarbyggnader på 
Järnvägsgatan. Det var flerfamiljshus med butiker i bottenvåningen. Ruter Knekt och Ruter 
Kung, kallades husen i folkmun. Här fanns en tydlig kvarterskänsla och husen hade unika, 
vackra fasader och var i gott skick. Husen ägdes av sockerbruket som försökte sälja husen 
och de ansåg att det inte gick att hitta någon köpare utan ansökte i stället och fick tillstånd att 
riva husen. Märk väl att de här husen hade bevarandeplan. Tidigare år hade nästan all 
ursprunglig bebyggelse på Lommavägen rivits. Efter rivningen av Ruter-husen, byggdes fem 
radhus utan särskilt unika arkitektoniska egenskaper.  

Ruter Knekt och Ruter Kung, hade idag kunnat bidra till att ge området karaktär och ge 
kvarterens och hela kommunens invånare rötter att stå på inför framtiden. Idag finns få 
byggnader från slutet av 1800-talet kvar. Två på Strandgatan, nr 1 och nr 3 och fyra hus på 
Fiskaregatan från samma period. De är de sista husen från den perioden i just dessa kvarter 
som nu är föremål för plan.  

Buller  
I området finns problem med buller från den tunga trafiken på Lommavägen. Även bullret 
från den intensiva trafiken från Västkustvägen når området. Dragracingbanan i norra hamnen 
i Malmö har under helger och vardagskväller smärtsamt hög ljudnivå. Skjutbanorna vid 
Spillepengen och Malmövägen mot Lomma upplevs också störande speciellt i samband med 
tävlingar på helger. Även bullret från sockerbruket är störande. Men järnvägen är det största 
problemet. Sedan första etappen av spårutvidgningen gjordes fram till bron över 
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Lommavägen för några år sedan har tågtrafiken ökat markant. Husen på Järnvägsgatan har 
fått fler sprickor och vibrationerna har ökat. Fabriksbyggnaden på Vintergatan/Bokgatan har 
en innergård som fungerar som resonanslåda till bullret från järnvägen.  

Det plank som sattes upp var kanske tänkt att fungera för den trafik som var innan 
utvidgningen men fungerar inte alls nu. Bullerplanket är felkonstruerat. Bullret studsar 
mellan sockerbruket och planket och ut i området. 

Hade planket haft en ojämn utformning, till exempel, veckad, och om fasaden varit klädd 
med ljudabsorbenter hade detta dämpad ljudnivån betydligt bättre. Vid kontakt och möten 
med Trafikverket säger de att de inte har för avsikt att göra något åt detta. ”Om vi har 
problem med planket ska vi meddela det till Burlövs kommuns planavdelning”. Det har 
gjorts vid flera tillfällen. Trafikverket kommer bara att bry sig om det nya plank som ska 
byggas utmed den nya utvidgningen vid järnvägsbron. Om de två första alternativen i 
planprogrammet tillåts, med två stora punkthus på Strandgatan kommer bullernivåerna öka 
ytterligare med två höga fasader till att studsa mot. Det är inte acceptabelt.  

Trafiken 
Den intensiva trafiksituationen är ohållbar. Folk reparerar bilar överallt i området. Det 
testkörs också bilar i höga hastigheter på Vintergatan med tvärgator. Trafiken till och från 
fastigheter pågår i jämn ström dygnet runt. Burlövs kommuns socialtjänst hyr två olika 
boende med flera lägenheter för vuxna i LSS-boende i området av Burlövsbostäder. Ett på 
Betlehemsgatan och ett på Strandgatan 5. De boende är livrädda för barnens säkerhet här. 
Personer som bor på ett LSS-boende behöver extra omsorg, stöd, lugn och ro omkring sig. 
Här har inträffat flera olika tillbud med personer från LSS-boendena. Det hastighetssänkande 
guppet som finns här är felplacerat men här behövs många förbättringar. Enkelriktade gator, 
enkla men fler gupp i gummi, bättre belysning och hastighetsbegränsning till exempel.  

Trygghet  
Stadsdelen behöver också bli en tryggare plats att bo på. Ur ett perspektiv, är dessa kvarter 
kanske ett av de mest trygga i kommunen eftersom polisen patrullerar här flera gånger varje 
dygn. Ur ett annat perspektiv, nämligen att barn och ungdomar utsättas för erbjudanden om 
droger, så är det här en mycket otrygg plats. Här förekommer kriminell verksamhet på flera 
platser i området. Rivning och eller upprustning av förfallna hus, röjning av igenväxta 
ödetomter och en förtätning med bra planerad utemiljö och bättre belysning bidrar till 
trygghet på flera plan.  

Bostadsprojekt på gång av Burlövsbostäder och andra byggherrar 
Vad det gäller bostadssituationen totalt i Arlöv finns fler fastighetsföretag som är 
intresserade av att bygga i kommunen. Här finns också detaljplaner gjorda. Burlövsbostäder 
har andra projekt än ”Hägern m.fl.” på gång i Arlöv. Det är därför bättre att börja bygga där 
det är mer klart i nuläget.  

1. Börja på parkeringen nu! På parkeringen på Vintergatans västra sida i området finns
inga hinder för byggnation. Här behövs ett planprogram. Anpassa skalan i området
och börja bygg här.

2. Planavdelningen håller på med planprogram för flera nybyggnationer på Dalbyvägen
på Burlövs bostäders uppdrag.

3. Wennerts väg. Mellan Vintergatan och Arlövsvägen äger familjen Bargi 19 tomter.
Här finns en gammal plan för ett större bostadskvarter.
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4. Mitt emot den gamla Saabfabriken vid Karl P Dals väg i Arlöv äger, Kungsleden
fastigheter, tomter med en plan för flera trevånings flerfamiljshus.

5. Hörnet Järnvägsgatan/Bokgatan utgör en tomt där det tidigare stod ett
fyravåningshus. Här skulle fastighetsägaren kunna stycka av för ett par tomter mot
Bokgatan.

6. För att komma till rätta med integrationsproblemen i kommunen borde det också
byggas fler flerfamiljshus i Åkarp.

Studenter  
Burlövs kommun har tidigare i år (2014) gjort en undersökning gällande studentbostäder. 
Enligt undersökningen har området bland de sämsta förutsättningarna i kommunen för 
studentbostäder.  

De tror inte på en stor satsning på små lägenheter här eftersom det inte är nära till något 
universitet. Stadsdelen saknar bland annat större lägenheter anpassade för barnfamiljer. 
Närheten till skola och barnomsorg på andra sidan Lommavägen gör lägenheter för 
barnfamiljer extra lämpligt. Mindre tvåor och treor kan fungera som komplement. Gärna 1,5-
plans radhus på Vintergatan på parkeringen. De tror också på ett mindre äldreboenden eller 
seniorboende, förskola och att bostadshusen byggs med förberedelser och möjlighet till 
verksamhetslokaler i bottenplanet. När ödetomterna mellan Vintergatan och Arlövsvägen 
blir bebyggda kommer det att innebära fler boende som ställer krav på närservice.  

Demokrati  
I stadsdelen bor och lever personer med olika former av sociala problem. Många talar 
dessutom lite eller ingen svenska alls. Det får konsekvenser bland annat för i vilken 
uträckning man har möjlighet att påverka i olika samhällsfrågor. Ett bra exempel är det här 
planprogrammet för området. I vilken utsträckning har programmet skickats ut på annat 
språk än svenska?  

Bostadssituationen  
Idag bor drygt 17,000 personer i Burlövs kommun. Cirka en tredjedel bor i Åkarp och två 
tredjedelar bor i Arlöv. Det står fler än 5,500 i Burlövsbostäders bostadskö. Det är inte svårt 
att förstå att man söker alla möjligheter att hitta tomter att bygga bostäder på. På det nya 
Kronetorpsområdet är det planerat för ett stort antal bostäder. Där har man redan haft en 
arkitekttävling. De förstår att när riksintresset i Kronetorpsområdet är satt på en osäker 
väntelista blir sökande efter lämpliga tomter att bebygga mer akut.  

Den varierade och låga bebyggelsen ger stadsdelen en fin karaktär och ett särdrag. Det är 
inte ett citykvarter men inte heller ett villakvarter. Något däremellan. Stadsdelen är till 
största delen privatägd blandad bebyggelse. Sedan järnvägsbron byggdes för cirka 40 år 
sedan har som sagt området befunnits i en nedåtåtgående spiral. Underhåll av gator, 
trottoarer, grönplättar, fastigheter, belysning, avlopp, dagvattenbrunnar har varit starkt 
eftersatt. Här ser sjaskigt och nedgånget ut. Ruffiga fabriksbyggnader och andra förfallna 
tomter och byggnader har bidragit till misären. Nybyggnation och förtätning är välkommet 
men det ställer som sagt krav på ett helhetsbegrepp och att här skapas olika boendeformer. 
Det är idag företrädesvis ensam- och småhushåll i området.  

Sedan 1970-talet har folk som bor i stadsdelen försökt förmå politiker och tjänstemän på 
kommunen att förstå hur illa kvarteren runt Vintergatan har farit. De många olika problem 
som finns och har funnits nämns bara i förbigående i denna skrivelse. Många av oss som bor 
i området har fulla pärmar med skrivelser till och från kommunen, räddningstjänsten och 



Samrådsredogörelse – Planprogram för del av Tågarp 21:102 m fl, KS/2012:142 
kv. Hägern m fl i Arlöv

Samrådshandling, upprättad 2017-02-06 16 (18) 

polisen i olika ärenden. De har inte tappat tron på att sin stadsdel som kan bli något riktigt 
bra för alla. Här finns stor potential. De ser med glädje fram mot att fortsätta att delta i 
processen med att skapa en bra stadsdel här.  

Kommentar: Ett planprogram kan används som ett första steg i 
detaljplaneprocessen för att studera ett större område än den kommande 
detaljplanen, för att sätta in flera detaljplaner i ett sammanhang eller när 
översiktsplan saknas. Planprogrammet skickas ut på samråd och möjliggör i 
ett tidigt skede för de berörda att yttra sig på förslaget. 

Planprogrammet kan komma att följas av en eller flera detaljplaner. En 
detaljplan reglerar enligt lag vad som får byggas på en plats och kan 
överklagas av de berörda sakägare som under detaljplaneprocessen inkommit 
med skriftliga synpunkter. Detaljplanearbetet kommer även det inledas med 
ett samrådsförfarande, därefter kommer planen att kunna granskas innan den 
kan antas. Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter ges både i samrådsskedet 
och längre fram i processen när planen ska granskas. 

Avsikten med planprogrammet, samrådsredogörelsen och samrådsmötet var 
att möjliggöra för tidig kommunikation mellan kommunen och de boende när 
det gäller den fysiska planeringen. 

Planprogrammet för kvarteret Hägern med flera undersöker översiktligt, med 
utgångspunkt från Burlövs bostäders idéskiss för området, tre olika alternativ 
för hur ny bebyggelse skulle kunna tillföras kvarteren. På så sätt kan 
volymstudierna av huskropparna i programmet ge en idé om hur den äldre 
kulturmiljön påverkas. Programmet förordar inte någon av lösningarna för 
att ge berörda i området möjlighet att komma med synpunkter som tas med in 
i eventuell detaljplanering.  

En ny detaljplan kommer att beskriva den fysiska strukturen till exempel hur 
bullerriktvärden uppfylls, tillsammans med lösningar för 
översvämningsproblematiken, omhändertagande av förorenad mark och 
liknande. Det är också viktigt att det i detaljplanen beskrivs hur trafikmiljön 
ska fungera på ett säkert sätt. Hänsyn ka också tas till bland annat 
ljusförhållanden, möjligheten att skapa uteplatser och privata gårdar. Allt 
detta beskrivs med ambitionen att boendemiljön ska kunna skapa 
förutsättningar för ett hälsosamt liv. 

En tävling kommer inte att utlysas i området eftersom planprogrammet gjorts. 

Lösningar för dagvatten, va-nätet och översvämningsrisk kommer att beaktas 
i framtida planering. Förslaget med sedumtak kan vara ett bra sätt att 
fördröja dagvattenavrinningen f rån området. 

De äldre husen på Strandgatan är en del av områdets kulturmiljö. Särskilt 
bostadshuset på fastigheten Arlöv 17:31 är miljöskapande. Därför anser även 
kommunen att huset bör stå kvar.  

Sakägarnas synpunkter på utformning av nya hus och val av material och 
taklutning tas med i det fortsatta arbetet med planläggning i området. 
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När en ny detaljplan görs tas fram för bebyggelse måste den förhålla sig till 
de bullerriktvärden som finns.  Det gäller oavsett vilken form av bebyggelse 
som kan komma att planeras. Det är möjligt att det i framtida bullerberäkning 
visar sig att visa former av bostadshus inte är möjliga att uppföra.  

I projektet med att bygga ut Södra stambanan kommer bullerskydd uppföras 
även på järnvägsbron över Lommavägen vilket delvis kommer förbättra 
bullersituationen i området. Stambaneutbyggnaden börjar i höjd med 
sockerbrukets nordöstra fasad och fortsätter sedan i riktning mot Lund. Vid 
nybyggnation av spår eller bostäder gäller hårdare riktlinjer än för en 
befintlig situation. Om bullerproblematiken från de befintliga spåren orsakar 
olägenhet för de boende kan det anmälas till miljö- och byggnämnden i 
Burlövs kommun.  

Detaljplanen styr inte över hastighetsbegränsningar. Däremot kan 
detaljplanen beskriva hur en gata ska utformas. Önskan om att 
trafiksituationen behöver ses över tas med i fortsatt eventuell planering. 

Det är Burlövs kommuns och Burlövs bostäders ambition att området ska 
rustas upp och lyftas om nybyggnationen kommer till stånd. Det kan bidra till 
en tryggare miljö i området. Även en planläggning av området runt före detta 
Wennerts väg kan bidra genom att möjliggöra för nybyggnation i det 
området. 

Boendeform styrs inte i detaljplanen. Förslaget med större lägenheter 
vidarebefordras till Burlöv bostäder. 

Under samrådet för planprogrammet har yttranden inkommit gällande var 
nybyggnation i området borde startas. En plats som förespråkats är på 
parkeringen vid Vintergatan. Ansökan om planbesked för att påbörja en ny 
detaljplan för bostäder på den platsen har inkommit till kommunen. 
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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 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Erik 
Karlsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Erik Karlsson 
Planchef    Planhandläggare 
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