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SAMRÅD 
Burlövs kommuns planutskott beslutade den 4 december 2017 att gå ut på samråd med 
förslag till detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation. Bedömning gjordes 
att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Planförslaget har varit på samråd under tiden 20 december 2017 till 31 januari 2018 enligt 
plan- och bygglagen (PBL) 5 kap § 20-21. Detaljplanearbetet genomförs med utökat 
planförfarande. 

GRANSKNING 
Burlövs kommuns planutskott beslutade den 15 oktober att skicka ut detaljplan för Tågarp 
15:1 m.fl. Burlöv Centralstation på granskning.  
 
Detaljplaneförslaget var utställt för granskning den 17 oktober till och med den 11 
november 2018 enligt PBL 5 kap § 23-26. 

Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare 
Utställningshandlingarna har varit utsända på remiss och för samråd med länsstyrelsen, 
statliga och kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av 
förslaget. 
  
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i Medborgarhuset i Arlöv, på biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar synpunkter inkomna under granskningstiden. 
Information om remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan på begäran fås av 
kommunledningskontoret, planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT  
Under granskningstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan inkommit från: 
 

1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Sydvatten AB 
3. Weum Gas AB 
4. Svenska kraftnät 
5. Svenska kyrkan Burlövs församling 
6. E.ON Energidistribution 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor har inkommit från: 
 

1. Lantmäteriet 
2. Trafikverket 
3. Region Skåne 
4. VA SYD 
5. Avfallsavdelningen VA SYD 
6. Miljö- och byggnämnden Burlövs kommun 
7. Malmö stad 
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8. Hyresgästföreningen 
9. Frasetti, Tågarp 15:13 
10.  

YTTRANDEN SAMT KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag till ändringar med anledning av vad som framförts 
redovisas med kursiverad och indragen text.  
 

1. Lantmäteriet 
Lantmäterimyndigheten har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig 
genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på 
genomförandefrågor. Lantmäterimyndigheten väljer att särskilt belysa följande 
frågeställningar.  
 
Plankarta  
Bestämmelser om område för allmännyttig gång- och cykeltrafik brukar vanligen sättas som 
”x-område” enligt Boverkets allmänna råd.   
 
Organisatoriska frågor  
Det saknas en redogörelse om det huvudsakliga innehållet i kommande exploateringsavtal.   
 
Fastighetsrättsliga frågor  
Det bör av genomförandebeskrivningen framgå om fastighetsreglering av kvartersmark 
avses grundas på överenskommelser eller ej.  
 
I genomförandebeskrivningen saknas information om hur z-områdena är tänkta att 
genomföras. Hur ska rätten till området säkras? Det bör även förtydligas kring syftet med 
planbestämmelsen i förhållande till valet att inte lägga ut marken som allmän plats. 
Genomförandebeskrivningen saknar även information om rätten till begäran om inlösen 
enligt 14kap 18§ PBL.    
 
Ekonomiska frågor  
Stycket under rubriken Ledningsrätt i genomförandebeskrivningen bör förtydligas med 
information om vad det innebär att ledningsrätten ska ”flyttas med”.   
 
Det framgår inte i genomförandebeskrivningen om anslutningsavgift tas ut vid anslutning 
till VA-nät.   
 
Träffas inte överenskommelse om fastighetsreglering (marköverföring) av kvartersmark 
aktualiseras ersättningsfrågan där ersättning i sådana fall bestäms enligt reglerna i 
fastighetsbildningslagen. Det torde vara av vikt att detta framgår som en konsekvens av 
plangenomförandet. Detsamma gäller för z-områdena beroende på hur genomförandet är 
tänkt att ske.   

Kommentar: z-området har tagits bort ur plankartan och ersatts med allmän 
platsmark. Det är möjligt att bygga ut byggnaden här över allmän platsmark 
om fri höjd under utbyggnaden är minst 5 m. 
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Genomförandebeskrivningen har justerats med mer information kring 
exploateringsavtalet, fastighetsreglering, ledningsrätt, anslutningsavgift till 
VA-nät och fastighetsbildning. 

 
2. Trafikverket 

I granskningsskedet vill Trafikverket påtala följande: 
Trafikverket anser att kommunen hanterat Trafikverkets yttrande i samrådsskedet, vilket vi 
ser positivt på. Därtill vill Trafikverket påtala följande i granskningsskedet: 

 
Tekniska lösningar, sida 13: Dagvattenledning och vattenledningen i anslutning till Burlöv 
station behöver hanteras ytterligare i med detaljplanen. Som det är nu ligger 
dagvattenledning och vattenledning rakt igenom Trafikverkets stödmurar. 

 
- Trafikverket vill tydliggöra att delar av plattformen på södra sidan av Burlövs station är 
markerad i plankartan. Enligt Planbeskrivningen sidan 50 står följande: 
”Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. Inom en del av 
planområdet gäller detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom Arlöv vars 
genomförandetid ännu inte gått ut. Ytan som berörs har tagits med av tydlighetsskäl och 
ska i denna plan fortsatt ha samma funktion som i gällande plan i anslutning till 
järnvägen.”. I med text i planbeskrivningen, utgår vi från att det inte kommer påverka 
Trafikverket. 

 
- Oberoende av att kommunen i granskningsskedet tagit bort den bebyggelse som var 
föreslagen närmast spåren för att hantera dem i separat detaljplan vill Trafikverket påtala 
att invärden till buller och riskutredningar varit felaktiga, samt: 

 
Trafikverket vill dessutom lyfta följande kopplat till bullerutredningen (ÅF 2018-10-02) 
- Bullerutredning har genomförts, men konsulten har utgått från basprognos 2030 och inte 
gällande basprognos 2040, varför Trafikverket har svårt att ta ställning till dess innehåll och 
resultat. Trafikverket har dock uppmärksammat följande och vill belysa att: 

 
· Utredningen konstaterar att man för den beräknade utformningen inte uppfyller 
riktvärdet på uteplats och i planbeskrivningen hänvisar man till att bullerdämpande 
åtgärder behöver göras så att riktvärdet innehålls. Det bör utredas att det är möjligt att 
genomföra sådana åtgärder och säkerställa att dem blir gjorda med planbestämmelser. 

 
· Beräknad utformning innehåller ett hörn i norra kvarteret som har vinkel mindre än 90 
grader. Det är oftast svårt att klara hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida vid 
räta hörn, är vinkeln mindre är det väldigt svårt och bör belysas. Ekvivalent ljudnivå är här 
över 65 på bullerutsatt sida så små lägenheter är inte enbart en lösning. 

 
· Utformningen som beräkningarna är utförda på visar att det skapas en ljuddämpad sida 
där man uppfyller 55 dBA. Men utformningen regleras inte till detta med planbestämmelser 
utan man hänvisar till att om utformningen i bygglov skiljer sig så ska en ny bullerutredning 
genomföras. Detta går emot Boverkets tolkning av PBL angående buller. 

 
 
 
 



Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation  DP 262 
  KS/2016:665 

 

Granskningsutlåtande antagande 2019-04-29 5 (18) 

Trafikverket vill dessutom lyfta följande kopplat till riskutredningen (ÅF 2017-11-10) 
 

Urspårningsräl föreslås som åtgärd 
Trafikverket tycker även att det är anmärkningsvärt att konsulten i riskutredningen utgått 
från att befintliga spår på Södra stambanan förses med skyddsräl. Det är Trafikverket som 
beslutar om åtgärder i järnvägsanläggning och skyddsräler är inte motiverad skyddsåtgärd 
på platsen. Vid nytillkommen bebyggelse är det exploatören som ansvarar för att 
säkerställa och skydda sin fastighet, genom åtgärder på den egen fastigheten. Trafikverket 
rekommenderar i första hand skyddsavstånd, och därefter skyddsvall på egen fastighet. Inte 
heller på de nya spåren som byggs inom hela projektet Lund – Arlöv, fyra spår, ser man att 
det är motiverat med skyddsräl på sträckan. 

 
- Skyddsavstånd 
”Därmed rekommenderas det att ett bebyggelsefritt område om minst 15 m finns närmast 
Södra Stambanan med hänsyn till mekanisk skada från urspårning.” Trafikverket 
rekommenderar ett generellt skyddsavstånd på 30 meter, och ifrågasätter vad som är 
grunden till detta påstående? Menar man att det inte finns någon risk för passagerare vid 
närbelägen bebyggelse i händelse av urspårning? 

 
Södra stambanan 
”Genom utbyggnaden av Södra Stambanan till 4 spår kommer godståg att transporteras 
främst på de mittersta spåren.”. Detta är felaktigt, godstågen kommer företrädelsevis gå på 
de yttre spåren. 

 
Nödstopp på ventilation 
Vem utför en sådan åtgärd vid ett utsläpp. Hur fungerar detta praktiskt, en huvudknapp för 
varje hus som någon trycker på? 

 
Samhällsrisk 
Trafikverket anser att man bör göra beräkningar för samhällsrisk för alla områden, inte bara 
område B, trots att det har högst befolkningstäthet. Det hade varit önskvärt med kvantitativ 
inkludering av Burlöv Center i samhällsrisken. Burlöv Center ligger ca 150 m från Södra 
Stambanan och parkeringsplatser mellan BC och järnvägen. När man granskar 
samhällsriskkurvan ligger den och snuddar på övre gränsen av ALARP-området, vid ett 
avstånd av runt 100 meter. Extra personer vid Burlöv Center torde kunna påverka 
samhällsriskkurvan till en förhöjd risknivå, överskridande av ALARP området. I övrigt verkar 
Figur 9 behöva revideras då gränserna för ALARP området ligger fel (förskjutna nedåt), 
gäller även samhällsrisken? 

 
Basprognos 2040 
Trafikverket tycker att det är mycket anmärkningsvärt att konsulten inte utgått från 
gällande basprognos 2040 utan använt basprognos 2030 i både buller- och riskutredningen. 
Trafikverket förutsätter att bullerprognosen uppdateras i enlighet med basprognos 2040 
och inför kommande detaljplaner. Se mer: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/Planera-ochutreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-
och-trafikanalys/Kort-omtrafikprognoser/ 
 

Kommentar: Dagvattenledningen kommer att flyttas efter överenskommelse 
med VA SYD och Trafikverket.  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-omtrafikprognoser/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-omtrafikprognoser/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-ochutreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Kort-omtrafikprognoser/
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Uteplats på bostadsgårdarna kan utföras med avgränsning runt uteplatsen 
som dämpar buller lokalt. Under rubrik ”Skydd mot störningar” i plankartan 
finns bestämmelse att minst en uteplats ska ha högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
 
Planförslaget är utformat med tanke på kvartersutformning och 
lägenhetsfördelning och de förutsättningar för buller som finns. Fasaderna 
kan utformas med burspråk och balkonger eller skärm som ytterligare 
avskärmar buller. 
 
När det gäller Boverkets tolkning av PBL angående buller anser kommunen 
att lösningen med riktvärden i plankartan är det bästa alternativet för att 
säkerställa en framtida god ljudmiljö för de nya bostäderna. 
 
Urspårningsräl är en säkerhetsåtgärd som föreslogs i riskutredningen, men 
som tagits bort ur planhandlingarna eftersom riskreducerande åtgärder ska 
göras på den egna fastigheten eller på allmän plats. Riskutredningen kommer 
att kompletteras då kvarteret närmast järnvägen planläggs. 

 
Många av säkerhetsåtgärderna i riskutredningen berör stationskvarteret, 
som undantogs ur detaljplanen i granskningsskedet. Det kvarteret kommer 
bearbetas i en egen detaljplan. Planen är att utveckla riskutredningen med 
inriktningen att säkerhetsåtgärder kommer att genomföras på den egna 
fastigheten. Om ytterligare åtgärder krävs ska de utföras på allmän plats. 
Åtgärderna kommer att redovisas i planhandlingarna för stationskvarteret. 
Kommunen har inlett en dialog kring riskfrågorna och kvarteren närmast 
stationen med Trafikverket.  
 
Nödstopp på ventilation är en vanlig skyddsåtgärd som kan regleras i 
detaljplan. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att personal etc. får 
utbildning att sköta det.  
 
Burlöv Center har inkluderats inom ramen för aktuell riskutredning, även om 
den inte inkluderats kvantitativt. Inom riskanalysen har det konstaterats att 
det är ett fåtal möjliga konsekvenser vilka har potential att påverka personer 
inom Burlövs Center som ligger cirka 150 m från Södra Stambanan. De 
konsekvenser som kan påverka personer inom ”centret” är BLEVE och större 
utsläpp av ”särskilt” giftig gas. Båda dessa olyckstyper medför att det finns en 
tidsfördröjning mellan olycka och påverkan som ger personer möjlighet att 
söka skydd och ta sig bort från järnvägen. Med hänsyn till de långa avstånden 
anses den typen av antaganden rimliga till skillnad från där personer vistas 
på korta avstånd.  

 
Kommunen noterar att i fortsättningen ska basprognos 2040 användas i alla 
utredningar.  
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3. Region Skåne 
Region Skånes synpunkter  
Region Skåne lämnade synpunkter i samrådsskedet. Synpunkterna är i stort sett 
tillgodosedda i det nya planförslaget, men har inte kommit med i samrådsredogörelsen. För 
tydlighetens skull lämnar Region Skåne samma synpunkter i detta skede.  
 
Region Skåne ser mycket positivt på att Burlövs kommun planerar för en utvecklad 
bebyggelse med bostadsbyggande, butiker och verksamhet i ett gott kollektivtrafikläge. 
Bostadsutveckling är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne och det är särskilt värdefullt att 
detaljplanen möjliggör en utbyggnad i ett stationsnära läge. Detta främjar det kollektiva 
resandet och värnar en hållbar utveckling, såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 
Planförslaget skapar också möjlighet att utveckla Burlövs centralstation till en bra 
bytespunkt samt en mötesplats i Skåne.  
 
När Burlöv nya station öppnar år 2024 föreslås att busslinje 130 ska gå via stationen och en 
ny busshållplats placeras på Hantverkaregatan. Denna hållplats är tillgängligt placerad med 
god orientering. Region Skåne ser dock att en sådan omläggning förutsätter att en ny 
smidig körväg för linje 130 utformas. Bland annat behöver korsningarna 
Lundavägen/Vånggatan och Vånggatan/Hantverkaregatan, inom planområdet, utformas 
smidigt. En förutsättning är att gatustrukturen möjliggör för en gen linjedragning utan 
skarpa svängar, förutom i nämnda två korsningar. Det är också viktigt att den fortsatta 
körvägen mellan Hantverkaregatan och Lundavägen i riktning mot Åkarp planeras väl och 
med hänsyn till bussens framkomlighet.  

 
De föreslagna busshållplatsema och vändplatsen ger goda förutsättningar för nya busslinjer 
från Lomma respektive Staffanstorp, som förstärker stationen såsom knutpunkt och ger fler 
kollektiva resmöjligheter inom regionen.  

 
Föreslaget P-hus i anslutning till stationen ger förutsättning för en attraktiv 
parkeringslösning för de kollektiva resenärer som väljer att ta bilen till tåget. Region Skåne 
vill dock framhålla att aktuellt P-hus är en dellösning på behovet av pendel parkeringar vid 
Burlöv station. Region Skåne anser att det även kommer att krävas en pendelparkering på 
andra sidan järnvägen, där anslutningen från E6 norrifrån, via Företagsvägen och trafikplats 
Burlöv, kan tillgodoses smidigare  

 
I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och Skånetrafiken 
deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45. 

 
Kommentar: Körväg och korsningar för bussen inom planområdet har 
granskats och testats av trafikkonsulter och stämts av med Skånetrafiken. 
 
För den fortsatta körvägen för 130 genom nya Kronetorpstaden till 
Lundavägen pågår arbete med ett planprogram som bl.a. undersöker hur 
bussen kan ansluta Lundavägen på bästa sätt. Planprogrammet kommer att 
ligga till grund för ett antal detaljplaner. Planen för den nya vägen är 
prioriterad. 
 
Kommunen arbetar också med området norr om stationen, där det planeras 
för entréplats, cykelväg, cykelparkering och pendlarparkeringar. 
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4. VA SYD 
Som tidigare påtalats har VA SYD ledningar som korsar planområdet. Enligt 
planbeskrivningen planeras marken ovan våra befintliga ledningsstråk nu användas för 
bostadsändamål vilket kräver ledningsomläggning. Ett av dessa ledningsstråk korsar även 
planområde Dp280. Då det i ett tidigare skede funnits tankar på att även anlägga bostäder 
inom på denna detaljplan måste ett helhetsgrepp om ledningsomläggningen för samtliga 
detaljplaner göras för att försäkra sig om en bästa lösning. I annat fall riskerar 
omläggningen att försvåras. Kostnaderna för ledningsomläggningarna för att möjliggöra 
nyttjandet av marken till byggnader mm bedöms bli stora. VA SYD anser därmed att ett 
avtal måste skrivas mellan Burlövs kommun, exploatören och VA SYD vilket bl.a. reglerar 
läge för omläggning, tider och kostnadsfördelning.  
 
I planberskrivningen beskrivs hur dagvattnet ska hanteras i området. En mer detaljerad 
beskrivning måste göras för att utreda hur fördröjning faktiskt ska ske. Detta bör göras i ett 
så tidigt skede som möjligt för att försäkra sig om att föreslagna lösningar utformas så att 
funktionen av dessa blir maximal. Frågor som måste besvaras; Hur ska dagvatten 
uppströms och från omkringliggande ytor runt rain gardens ledas till dessa? Hur ska 
magasin under rain gardens utformas? Hur ska magasin under hårdgjorda ytor utformas? 
Ska tänkta magasin ha någon renande funktion? Vem kommer att äga dessa anordningar 
och ansvara för driften?  
 

Kommentar: Diskussioner har förts med VA SYD om hur 
ledningsomläggningen ska genomföras och bekostas. Ambitionen är att 
teckna ett avtal mellan kommunen och VA SYD innan planen antas.  
 
Det finns möjlighet till fördröjning av dagvatten i kvarteren. Kommunen 
kommer att arbeta vidare med fördröjning och hantering av dagvatten på 
allmän platsmark i dialog med VA SYD. 

 
5. Avfallsavdelningen VA SYD 

Det är viktigt att planeringen för avfallshanteringen påbörjas redan i detaljplaneskedet 
genom att angöringsplatser planeras in och behov av vändzoner och dylikt utreds. Det är 
viktigt att man tar höjd för god trafikmiljö och arbetsmiljö genom att göra plats för 
avfallshämtningsfordonet så att det kan stanna vid hämtställena och att det inte stoppar 
upp trafikflödet.  
 
Det avfall som uppkommer inom området ska kunna sorteras och det bör planeras för 
fullständig sortering. Detta innebär att det finns möjlighet att sortera matavfall, 
plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, färgade och ofärgade 
glasförpackningar, tidningar och papper samt restavfall. Avstånd mellan hämtningsplats och 
uppställningsplats för hämtningsfordon ska vara så kort som möjligt. Vidare ska dragvägen 
vara lättframkomlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. Manuell hämtning kan 
kräva jämn, hårdgjord dragväg utan trösklar och trappsteg.  
 
Det är viktigt att avfallsutrymmena dimensioneras så att hämtning inte behöver göras mer 
än en till två gånger i veckan för att minimera transporter i området.  
 
VA SYD ser positivt på avfallsinsamling via nedsänkta avfallsbehållare (UWS).  
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VA SYDs Avfallsavdelning deltar gärna i arbete med att planera avfallshanteringen.  
 

Kommentar: Den nya bebyggelsen planeras med soprum i entréplan med 
möjlighet till avhämtning på gatan. 

 
6. Miljö- och byggnämnden Burlövs kommun 

Miljöenhetens synpunkter  
Buller  
I bullerutredningen anges att med 1,5 meter höga bullerskydd längs med Vånggatan 
överskrider endast tre bostäder 55 dBA ekvivalent vid fasad från vägtrafik. Dessa bostäder 
ligger närmast Lundavägen och bullret är i huvudsak från Lundavägen. Buller från järnvägen 
överskrider riktvärdet 60 dBA ekvivalent med 1 dB för ett hus närmast järnvägen. Vidare 
anges att i stort innehålls 70 dBA max på uteplatser utom för fastigheterna närmast 
järnvägen och de närmast Lundavägen. Det bör förtydligas hur det säkerställs att det 1,5 
meter höga bullerskyddet verkligen uppförs. Det framgår heller inte klart av 
bullerutredningen om beräkningar med bullerskyddet har tagit hänsyn till genombrott av 
skyddet vid matargatorna till villabebyggelsen. Detta bör förtydligas.  
 
Det kan konstateras att detaljplanen kommer medföra att befintliga bostäder längs 
Vånggatan kommer utsättas för buller från både väg- och spårtrafik samtidigt. Den samlade 
bullersituationen från både väg- och spårtrafik kommer innebära att totalt 15 bostäder 
kommer överstiga 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad med ett 1,5 meter högt bullerskydd 
längs Vånggatan. Riktvärdena för buller vid befintliga bostäder tar inte hänsyn till att 
störningen ökar vid exponering för flera ljudkällor. I rapporten Nationell samordning av 
omgivningsbuller (Naturvårdsverket m.fl.) anges dock att när det förekommer flera 
bullerkällor, till exempel buller från olika trafikslag, och samtidigt kanske även andra 
störningskällor, bör det tas hänsyn till att störningsupplevelsen förstärks. Om riktvärdena 
för buller vid befintliga bostäder tillämpas strikt i en situation med flera olika bullerkällor, 
kan risken för störning underskattas, vilket kan ge upphov till olägenhet för människors 
hälsa.   
 
Förorenad mark  
En översiktlig undersökning har genomförts på fastigheten som visar på halter av kobolt 
och krom som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning (KM) i en av fyra undersökta punkter. Föroreningssituationen vid det lilla 
kvarteret har inte undersökts. Vidare visar undersökningen på förorenat grundvatten. 
Förorening i mark och grundvatten är inte avgränsad.   
 
En mer detaljerad undersökning av åtminstone kvartersmarken som klassificeras som 
känslig markanvändning (även parkeringsytor, gångvägar och gator inom kvartersmark) bör 
genomföras. I en översiktlig markundersökning bör åtminstone en provpunkt per  
1 000-2 000 m2 efterstävas.   
 
Vidare bör det redovisas om de förhöjda halter av föroreningar som påträffats i 
grundvattnet kan innebära en risk för de boende inom det föreslagna planområdet.  
Enligt Länsstyrelsens kartering över potentiellt förorenade områden framkommer att det i 
närheten av föreslagen bebyggelse funnits bl.a. en kemtvätt. Det kan ha använts klorerade 
lösningsmedel som exempelvis perkloretylen (tetrakloreten) i kemtvätten, som bedöms ha 
en mycket hög farlighet och en stor spridningsbenägenhet. Även om en sådan potentiell 
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förorening kan finnas utanför ett planområde kan denna spridas och påverka boende inom 
planområdet och kan behöva utredas. Denna fråga bör belysas. 
 
Byggenhetens synpunkter på plankarta, planbestämmelser och planbeskrivning.  
Användningsbestämmelser för kvartersmark.  
BC1-BC3: Uppdelningen mellan olika ändamål med bestämmelse om minsta bruttoarea 
innebär en otydlighet för exploatörer och fastighetsägare vid kommande bygglovsprövning.  
BC1: Formuleringen ”minst 50 % av bottenvåningens fasadlängd mot allmän plats ska 
innehålla verksamheter av öppen karaktär och ha fönster” är otydligt formulerad.  
PCB1: Förutsättningarna för bostäder på takbjälklag är återhållsamt redovisade i 
planbeskrivningen och upplevs otydlig.  
 
Utformningsbestämmelser för allmän plats.  
Paviljong: bestämmelse paviljong är en utformningsbestämmelse och det är oklart för 
byggavdelningen om formuleringen av denna byggrätt är rättssäker vid en 
bygglovsprövning. Planbeskrivningen anger att det är viktigt med en genomtänkt 
gestaltning av byggnaderna men inte på vilket sätt det ska uppnås.  
Skydd: Bullerskydd ska finnas mot Lillevångsgatan. Det saknas utformningsbestämmelse om 
bullerskyddets utförande och höjd.  
 
Utformning kvartersmark  
Bestämmelse om balkonger och burspråk: Bestämmelsen gäller inte för hela planområdet 
och bör därför inte formuleras som en generell bestämmelse.   
 
n1 Markens anordnande  
Förgårdsmarken ska anordnas lika som intilliggande allmän plats: Utformningen av 
förgårdsmark inom kvartersmark kan inte säkerställas genom planbestämmelse.  
Utformning på marken anordnande på kvartersmark går inte att tvinga fram med 
bestämmelse utan bör regleras genom avtal.  
 
Skydd mot störningar/Buller/omgivningsbuller  
Om avsedd bostadsbebyggelse är bullerutsatt ska planbeskrivningen innehålla en 
redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnads fasad och 
uteplats. För att belysa förutsättningarna inom planområdet bör förekommande 
bullerkällor belysas i planbeskrivningen. Det bör redovisas vilka bullernivåer de olika 
fasaderna har beräknats innehålla. De åtgärder som bedöms nödvändiga för projektets 
genomförande bör beskrivas i både bild och text, inklusive effekten av sådana åtgärder. Det 
kan till exempel handla om lokal avskärmning, skärmande balkonger, lägenhetslösningar 
och liknande. 
 
Detaljplanen medger byggrätter med högsta tillåtna nockhöjd i meter men ställer inga krav 
på att byggnadshöjden nyttjas fullt ut. Detta innebär att bullersituationen kan påverkas 
inom hela planområdet om byggnadshöjderna inte utnyttjas fullt ut.  
 
Enligt planbeskrivningen uppfylls inte riktvärdena för uteplats på de två 
kvartersinnergårdarna. På innergårdar där riktvärden för utomhusnivåer inte klaras bör det 
införas en utformningsbestämmelse av skyddsåtgärd. Av bestämmelsen ska framgå hur 
gällande riktvärdena för uteplats uppnås.   
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Övrigt  
Utredning av föroreningssituationen inför antagande  
För att ett område ska anses lämpligt att bebygga enligt plan- och bygglagen krävs att man 
sanerar föroreningar som utgör fara för människors hälsa. När man beslutar om 
detaljplaner krävs därför utredningar och beslutsunderlag som tillräckligt tydligt redovisar 
bland annat föroreningarnas art liksom när och vem som ansvarar för att saneringen sker 
innan området bebyggs. Vidare ska en detaljplan vara inriktad på genomförande av 
föreslagen bebyggelse och de rättigheter som planen medger får endast i mycket 
begränsad omfattning villkoras. Vet man inte vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli 
lämplig kan man inte villkora utan måste se till att marken är lämplig innan planen antas.  
 
Miljökonsulten (WSP) anger i översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning bl.a. att 
det inte bedöms nödvändigt att utföra ytterligare miljötekniska undersökningar innan 
färdigställandet av detaljplanen. I det fall schaktning blir aktuell inom fastigheten bör en 
kompletterande miljöteknisk protagning av schaktmassorna utföras för bestämning av 
föroreningsgrad och möjlighet till återvinning. Gällande grundvattnet kan det bli aktuellt 
med rening i samband med länshållning vid djupa schakt.  
 
Med hänvisning till ovan bedöms den utredning som gjorts inte vara tillräcklig för att kunna 
avgöra att marken, efter avhjälpande, är lämplig att bebygga.   
 

Kommentar: Bullerskyddet mellan Vånggatan och Lillevången behöver enligt 
bullerutredningen vara minst 1,5 meter. Bullerskyddet ligger på kommunens 
mark. Därmed har kommunen rådighet över det och det är inte nödvändigt 
att specificera i detalj hur bullerskyddet ska se ut. Bullerutredningen har 
räknat med genombrott vid infarterna mot Lillevången.  

 
Planbeskrivningen har kompletterats med mer och utförligare information 
från bullerutredningen. Uteplats på bostadsgårdarna kan utföras med 
avgränsning runt uteplatsen som dämpar buller lokalt. Under rubrik ”Skydd 
mot störningar” i plankartan finns bestämmelse att minst en uteplats ska ha 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå. 
 
Kommunen anser att lösningen med riktvärden i plankartan är det bästa 
alternativet för att säkerställa en framtida god ljudmiljö för de nya 
bostäderna. 

  
 Dialog har förts mellan kommunen och WSP, som tagit fram 
markutredningen.  Markutredningen har justerats och förtydligats kring bl.a. 
provpunkter och slutsatser. 
 
Information om kemtvätt i närområdet kommer förmodligen från de 
kembarer som har funnits på Burlöv Center, vilka det bedöms ha en liten risk 
av utsläpp. 

 
Planbestämmelserna har justerats på plankartan för att bli tydligare och 
beskrivningen av planbestämmelserna i planbeskrivningen har uppdaterats. 
Bl.a. har utformningsbestämmelser angående balkonger och burspråk 
förtydligats som f-bestämmelser.  
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Bostäder på parkeringshusets tak har beskrivits utförligare i 
planbeskrivningen.  
 
Utformning av förgårdsmark har förts in i exploateringsavtalet. 

 
7. Malmö stad 

Burlövs kommun har sänt över rubricerad detaljplan för granskning och eventuella 
synpunkter senast den 11 november 2018 till Malmö stad. Stadskontoret har överlämnat 
planen till stadsbyggnadskontoret för yttrande. Malmö stad har tidigare yttrat sig över 
planprogram för Södra stambanan (KS/2012:307-214) och över detaljplan för Tågarp 15:5 
m.fl. (KS/2011:268-214). 

 
Stadsbyggnadskontoret i Malmö stad ser positivt på det föreliggande planförslaget. 
Planeringen av stadsbebyggelse i stationsnära lägen skapar goda förutsättningar för boende, 
arbetsplatser, service, kultur m.m. i regionen och stärker möjligheterna till ett långsiktigt 
hållbart transportsystem. Det är en bra utgångspunkt att förtäta med bebyggelse och 
målpunkter på platsen och på så sätt påbörja en omvandling av karaktären på området kring 
Burlöv center och den kommande stationen. 

 
Vi ser positivt på ambitionen att inrymma olika verksamheter i planområdet. Särskilt 
intressanta finner vi möjligheterna till park and ride intill stationen, i anslutning till planerad 
parkeringsanläggning. Detta kan tillsammans med anslutande trafikinfrastruktur för cykel 
och buss spela en roll för tillgängligheten även för vissa områden i norra och östra Malmö, 
med dess boende, verksamma och besökande. Förändringar i busslinjenätet behöver studeras 
i ett regionalt perspektv tillsammans med övriga berörda kommuner. 

 
Genom att så många tåg planeras att stanna här tillvaratas läget på ett bra sätt. Ambitionsivån 
för utformningen av stationen och kringliggande byggnader och platser behöver också av 
denna anledning vara arkitektoniskt och tillgänglighetsmässigt hög. Stationen och området 
skulle kunna ses som en nordlig pendang till Malmös station Hyllie. Beredskap för 
erforderlig cykelparkering och hållplatsangöring och enventuell reglering för bussar är något 
vi av erfarenhet från planeringen av Hyllie station vill framhålla som viktigt i ett tidigt skede.  

 
Cykelparkering kan med fördel integreras i planerat parkeringshus, som tillsammans med 
andra besöksmål kan förstärka stationsnodens betydelse för en hållbar regional mobilitet. 
Detta ansluter väl till samtidens tankar om att integrera flera funktioner, till ”mobilitets-
centraler” eller ”mobilitetshubbar”. Det ansluter också till Malmö stads förslag till ny Policy 
och norm för parkering och mobilitet. Med stöd i arbetet med detta styrdokument kan vi 
föreslå att kommande byggaktörer och fastighetsägare i närområdet i processen från 
detaljplan till bygglov kan ges reducerade krav på att ordna bilparkeringsplatser, i utbyte mot 
att de implementerar mobilitetsåtgärder, så kallad flexibel parkeringsnorm. 

 
Planförslaget ansluter väl till MalmöLundregionens gemensamma inritning såsom uttryckt i 
Strukturbild Malmö-Lund och Strukturplan för MalmöLundregionen och utgör därmed ett 
bra stöd till Malmös fortsatta översiktliga planering med fokus på hållbarhet och 
tillgänglighet. 

 
Stadsbyggnadskontoret har i övrigt inget att anföra i ärendet. 



Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation  DP 262 
  KS/2016:665 

 

Granskningsutlåtande antagande 2019-04-29 13 (18) 

 
Kommentar: Kommunen, fastighetsägare och Skånetrafiken arbetar vidare 
med parkeringshuset och tillkommande parkeringsmöjligheter i stationens 
närhet.  

 
8. Hyresgästföreningen Region södra Skåne 

Hyresgästföreningen ser positivt på att byggs i Burlövs kommun, vi vill dock lyfta fram tre 
punkter, Upplåtelse och boendeform, Närmiljö samt Trygghet. 

 
Blandad boendeform och upplåtelseform 
Hyresgästföreningen ser positivt på att översiktsplan har en ambition att ha en blandad 
boendeform men vi vill understryka vikten av blandade storlekar och upplåtelseformer. 

 
Närmiljön  
Att bo bra innebär även en fungerade närmiljö, Hyresgästföreningen ser positivt på att 
gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer prioriteras framför bilister och att 
planområdet erbjuder en fungerande och anpassad kollektivtrafik. 

 
Vi anser att det är viktigt att värna om miljön därför vi vill understryka vikten av en hållbar 
parkering. Laddningspunkter för elbilar in i parkeringshusen bidrar till att fler ser 
möjligheten att köpa och använda elbilar som i sin tur bidrar till mindre koldioxidutsläpp 
och att tillgodose kommunens miljömål. 

 
Trygghet  
Trygghetsfaktorn i planområdet är mycket viktig inte minst med tanke på barnen och 
barnfamiljerna. Gång och cykelvägar bör utformas så att största möjliga separering från 
gator och biltrafik uppnås samt lägre hastighetsgränser för biltrafiken måste till. 
 

Kommentar: Ambitionen är blandade upplåtelseformer och varierande 
lägenhetsstorlekar. Upplåtelseform för nya bostäder kan dock inte regleras i 
dateljplan. I stationskvarteret, som tagits ur planområdet, äger kommunen 
marken. Där kommer kommunen utlysa en markanvisningstävling och kan då 
ställa krav om t.ex. upplåtelseformer för nya bostäder. 
 

9. Frasetti, Tågarp 15:13 
Allmänt  
Kommunens ambitioner i planförslaget anser vi är bra med avseende på syftet, att den 
framtida stationen i Burlöv knyts samman med "Stationstorget" och "Marknadstorget".  
Vidare att bebyggelseområdet ges en sammanhängande stadsstruktur med varierande 
bebyggelse och verksamheter.  
 
Vi delar även kommunens ambitioner att skapa en god tillgänglighet för gång-, cykel-,  
kollektiv-och biltrafik. Detta medför dock att stora förändringar måste genomföras för att 
förverkliga ambitionerna.  
 
För att klara helheten planeringsmässigt och därefter detaljlösningarna på ett bra sätt anser 
vi att avgränsningen av planförslaget bör justeras.  
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Med koppling till fastigheten Tågarp 15: 13, anser vi att planförslagets plangräns mot 
nordväst bör ligga utmed Hantverkaregatans nordvästra sida samt omfatta även den 
skisserade bussvändplatsen. Området mellan Hantverkaregatan och Järnvägen bör 
undantagas i det fortsatta detaljplanearbetet och i stället ingå i det pågående 
detaljplanearbetet rörande bl.a. Tågarp 15: 13.  
 
Motivet för en ändring av planavgränsningen är att förhållandena utmed järnvägen inte är 
klarlagda i tillräcklig omfattning. Som framgår av samrådsredogörelsen krävs exempelvis 
fortsatta diskussioner angående avståndet mellan ny bebyggelse och närmaste spårmitt. 
Vidare skall det klarläggas hur en cykelväg skall ha sin sträckning och ansluta till tunneln 
under järnvägen.   
 
Arealmässigt är "Stationstorget" genom den nyligen antagna detaljplanen för Södra 
stambanan avgränsad och fastlagd. Det som i det nu föreliggande detaljplaneförslaget  
redovisas rörande "Stationstorget" och som lagts fast, är avgränsningen av den allmänna 
platsmarken och markhöjderna + 2,3 vid tunneln samt +6,2 vid Hantverkaregatan.  
 
Illustrativt visas i planförslaget en hög mur mot fastigheten Tågarp 15: 13, vilket enligt vår 
mening inte överensstämmer med visionerna för området, med ambitionen att kunna 
uppleva intressanta händelser kopplat till angränsande bebyggelse i anslutning till torgen 
och gatorna i området. Noteras kan, att det som redovisas avseende markbehandlingen 
inom "Stationstorget" är en gestaltande illustration som är icke juridiskt bindande.  
 
En samordning mellan planläggningen inom fastigheten Tågarp 15: 13 och gestaltningen av 
"Stationstorget" bör ske samt även en koppling till den planerade bebyggelsen sydväst om 
"Stationstorget" (i granskningsförslaget undantaget kvarter). I detta sammanhang är det 
viktigt att mycket god tillgänglighet ordnas till framtida entreer i dessa kvarter, även för 
rörelsehindrade och synskadade.  
 
För att åstadkomma god tillgänglighet till stationen för gång- och cykeltrafik krävs fortsatta 
studier rörande hiss och trafiksäker cykelväg, detta med hänsyn till de relativt stora 
nivåskillnaderna mellan "Stationstorget"/tunneln" och Hantverkaregatan. Fler markhöjder 
bör införas på plankai1an bl.a. utmed gränsen till fastigheten Tågarpl5:13 och formellt 
prövas i den pågående planeringen.  
 
Noteras kan att, kopplat till vårt pågående detaljplanearbete för fastigheten Tågarp 15: 13, 
diskuteras det ett förslag att utvidga den allmänna platsmarken för Hantverkaregatan. 
Detta genom en breddning av gatan inom fastigheten, vilket i stor omfattning kommer att 
påverka nuvarande förhållande och en framtida byggrätt i den pågående 
detaljplaneändringen. Beroende av den fortsatta planläggningen kan fastigheten Tågarp 15: 
13 komma att direkt påverkas på flera av fastighetens sidor vilket bl.a. påpekats i samband 
detaljplaneländringen av Södra Stambanan och "Stationstorget" samt var motivet till att vi 
önskade att fastigheten skulle ingå i detaljplaneläggningen av järnvägen. 
 
Erinran mot planförslaget 
Under rådande förhållande, med omfattande oklarheter kopplade direkt och indirekt till 
fastigheten Tågarp 15:13, har vi som framgår ovan väsentliga erinringar mot planförslagets 
omfattning, innehåll och utformning. Vi kan inte heller med rådande förhållande och utan 
att byggrätten inom Tågarp 15:13 lagts fast genom detaljplaneändringen, acceptera att del 
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av fastigheten Tågarp 15:13 skall ingå i rubricerad plan och utgöra en del av 
"Stationstorget". 
 

Kommentar:  
Kommunen arbetar för närvarande med ytterligare detaljplaner i området, 
bl.a. stationskvarteret sydväst om stationstorget och Tågarp 15:13 (Frasetti) 
nordost om stationstorget. Kommunen är öppen för möjligheten att vid 
behov låta de senare detaljplanerna överlappa den aktuella för att ändra 
gränser, avstånd och utformning. Muren mot stationstorget är en illustration 
av hur det skulle kunna se ut om det inte byggs nytt på Tågarp 15:13. 
Kommunens ambition är att tillsammans med fastighetsägaren skapa ett 
torgrum med byggnader och entréer på båda sidor av torget. 
Planprocesserna kommer att fortsätta i dialog mellan kommunen och 
fastighetsägaren. 

 
Cykelvägen från Hantverkaregatan runt stationskvarteret ingår i 
planområdet för att det är viktigt att tidigt säkerställa god tillgänglighet till 
stationen. Stödmurar och utformning i anslutning till järnvägsområdet är 
planerade och fastställda i samråd med Trafikverket och måste lösas i 
samband med järnvägsutbyggnaden. 

 
Anledningen att ha med en del av Tågarp 15:13 i stationstorget är att i 
planförslaget tydligt visa kommunens vision av torget och området som det 
kommer se ut i framtiden och att tidigt säkerställa tillgänglighet och 
attraktiva stadsrum.  

 
Kommunen håller inte med om att en breddning av Hantverkaregatan 
påverkar framtida byggrätt på Tågarp 15:13 i stor omfattning. I och med 
breddningen av gatan kommer den också rymma gång- och cykelväg på båda 
sidor av vägen. Något som idag delvis ryms på kvartersmark och som 
kommunen nu istället tar över ägarskap, ansvar och drift för. En breddad 
Hantverkaregatan kommer även att rymma längsgående gatuparkering, 
vilket gynnar verksamheter och bostäder längs med gatan.  

 
I underlagsmaterialet till plankartan finns fler markhöjder än de som satts ut 
som planbestämmelser. Det kan man se på t.ex. s. 18 - 21 i 
planbeskrivningen. I plankartan har bara de höjder satts ut som låses i 
planen. 

 
10.  

Vi tycker att detaljplanen för Tågarp 15:1 m.fl. ser trevlig ut och tackar för insatsen! 
 

Jag har några synpunkter på saker jag föreslår bör ändras för att göra planen mer cykel-, 
trygghets- och besöksvänligt. 

 
1. Jag anser att torget mot Burlöv Center (Marknadstorget) är för litet (speciellt med 

förslaget om mörk färg på byggnaderna), vilket kommer göra att platsen känns 
mörk, ogästvänlig och kommer bli svårt för cyklister att ta sig till Burlöv Center för 
att handla från nordvästlig riktning. Mitt förslag på lösning för detta är att kapa Lilla 
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Kvarteret med ytterligare 6 meter, och på det utökade torget placera 
cykelparkering. 

 
2. Planen saknar förslag på hur en cyklist från nordvästlig riktning (t.ex. Tågarp) kan 

cykla för att ta sig till Burlöv Center för att handla. Det bör vara tydligt beskrivet i 
planen hur en cyklist kan ta sig och parkera cykeln på Burlöv center, där mitt förslag 
på lösning är 1. 

 
3.  Planen saknar förslag på hur en cykelpendlare från nordvästlig riktning (t.ex. 

Tågarp) kan ta sig till nuvarande cykelväg mot Lund. Jag anser att planen bör ge 
stöd för nuvarande pendlingsrutt. Mitt förslag på lösning är att det bör tydligt 
finnas en cykelväg som går från Hantverksgatan förbi Stora Kvarteret mot 
Lundavägen som där länkar ihop med den existerande cykelvägen. 
 

4. Med tanke på alla barn och cyklister som dagligen, ofta i större grupper, passerar 
genom tunneln (t.ex. på väg mot Tågarpsskolan) så anser jag att den föreslagna 
bussvändplatsen på Företagsvägen är farlig för barn och cyklister. Vändplatsen ger 
ingen plats för cyklister eller barn som ska ta sig till Tågarp och kommer orsaka 
olyckor. Mitt förslag på lösning är att bussvändhållplatsen på Företagsvägen bör 
istället bli ett skyddat torg och att företagsvägen mot Tågarp bör stängas för tung 
trafik, med fokus att ha en säker väg för barn och cyklister, t.ex. genom att göra 
bygga om större delen av Företagsvägen till gångväg. Ifall bussar måste vända på 
nordliga sidan av tågstationen bör det göras på Hammarvägen. 

 
5. I och med den större planeringen att få Burlöv Center att bli ett center för Burlöv så 

bör planen ta hänsyn till hur det går att visuellt förbättra norra sidan av 
tågstationen och göra även norra sidan till en välkomnande punkt för besökare. 
Mitt förslag på lösning är att göra om bussvändplatsen vid företagsvägen till ett 
torg och att på sikt bör byggnaderna på företagsvägen 24, 26, 28, 23 och 25 bli 
ombyggda för servicejobb och bostäder. Att ha skrothögar, vändplatser och tung 
trafik vid tågstationen kommer inte förbättra synen på Burlöv center. 

 
6. Bra att ni tänker på billigare bostadsformer i och med att ni tar upp 

studentbostäder i förslaget. Jag som varit student i 6.5 år i Lund (och att det inte 
finns något universitet i Burlöv) vill notera att en studentlägenhet i Burlöv kommer 
enbart användas av studenter som inte kan få tag på boende i Lund eller Malmö 
och som dessutom har personliga önskemål på att ha något eget. Det kommer inte 
vara studenter som söker korridorupplevelser som kommer söka sig till Burlöv. Jag 
hoppas att ni därmed tänker på att lägenheterna bör minst vara 25-30 
kvadratmeter för att därmed både vara intressant för studenter och för en bredare 
demografi. 
 

7. Förslaget anser att byggnaderna vid torgen ska vara i tegel i blandade färger. Då 
förslaget föreslår ganska små och trånga torg så kommer mörka byggnader göra 
torgen väldigt mörka och ogästvänliga. Endera måste torgen vara större eller så 
måste byggnaderna ha ljusa färger om torgen ska bli ljusa och välkomnande. Både 
Lomma och Västra Hamnen har varit noggranna med detta. Om kravet är på att ha 
tegel så är mitt förslag på lösning att göra torget större genom mitt förslag 1 och 
sedan försöka föreslå byggnadsutseende som kan ses i sekelskifteshus, t.ex. vid 
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rödljuskorsningen vid Lundavägen. Alltså att ha tegel på nedre delen av byggnaden 
vid butikerna och sedan ha en ljusare fasad på övre delen av byggnaden för att få 
en öppnare och tryggare miljö. 
 

 Ett exempel på ändringarna som jag föreslår ses nedan (ombyggd bussvändplats till 
torg,större marknadstorg och nya/större cykelvägar): 

 
Kommentar:  
Torgens storlek, utbredning och avgränsning har studerats i flera omgångar. 
Visionen för torgen är att de ska vara så pass stora att de öppnar för 
möjligheter och kan rymma många olika verksamheter och evenemang, men 
samtidigt inte upplevas som tomma eller ödsliga de delar av året som det rör 
sig mindre folk ute.  
  
Det finns bestämmelser i plankartan som säger att fasadmaterial ska vara i 
huvudsak tegel. Det finns tegel i alla kulörer, även ljusa. Bestämmelsen ger 
möjlighet att också ha inslag av puts, trä eller annat material i fasaderna.  

 
Cyklister från nordvästlig riktning/Tågarp kan cykla uppför stationstorget och 
sedan över marknadstorget, alternativt runda kvarteret vid stationen, korsa 
Hantverkaregatan och sedan via Vånggatan cykla längs den lilla gränden till 
Burlöv Center. Burlöv Center har en rejäl förgårdsmark längs sin norra fasad 
som kommer kunna rymma t.ex. cykelparkering. 
 
Från Tågarp till cykelvägen mot Lund är planen att Hantverkaregatan 
kommer att ha cykelväg på både södra och norra sidan. Parallellt med 
Vånggatan går en cykelväg som ansluter till Lundavägen. Norr om Burlöv 
Center kommer i framtiden omvandlas med nya gator och bebyggelse. Då 
kommer det säkerligen planeras för en koppling till cykelvägen längs 
Lundavägen. Likadant norr om Kronetorpsvägen. 

 
Det är viktigt att gång- och cykeltrafik längs Företagsvägen ska vara tryggt 
och säkert. Illustrationen som visar vändplats på Företagsvägen är otydlig 
och har förtydligats till antagandet. Norr om stationen kommer en 
entréplats, under arbetsnamnet Tågarps plats, anläggas med trappor, 
cykelväg och ramper upp till Företagsvägen. Norr om stationen kommer 
också anläggas pendlarparkering och i anslutning till dem någon typ av 
vändplats för bilar som släpper av resenärer vid stationen. Infarter till 
parkeringen, vändplats och gång- och cykelvägar måste utformas 
trafiksäkert. Området ingår inte i detaljplanen och exakt lösning och 
utformning kommer att lösas längre fram. 

 
Detaljplaneförslaget för nya bostäder är flexibelt och en mängd olika 
bostadslösningar är möjliga. Fastighetsägaren för Burlöv Center har tagit 
fram ett förslag på mindre lägenheter runt parkeringshuset, där de flesta är 
ca 35 kvm.  
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ÄNDRINGAR  
Efter granskningen har följande tillägg, förtydliganden och justeringar gjorts: 

Plankarta 
- z-området har tagits bort och ersatts med allmän platsmark med rätt att bygga 

över.  
- Bestämmelse om balkonger och burspråk har omformats från generell bestämmelse 

till f6 och f7. 
- Bestämmelse kring högsta tillåtna husdjup m.m. har omformats från generell 

bestämmelse till f5 och gäller inte längre bostäderna i Burlöv Centers nordvästra 
hörn. 

- Största husdjup för kontor har tagits bort.  
- Planbestämmelse kring bottenvåning på BC1 har justerats och förtydligats. 
- Nockhöjd för bostadsbebyggelse på parkeringshusets tak har höjts från 7 till 8 m. 
- Höjd för paviljonger på torget har ändrats från totalhöjd till nockhöjd och höjts från 

4 till 4,5 m.  
- Bestämmelserna för höjd på byggnader har förtydligats.  
- Bestämmelse om bostadsgård inom PCB1 har omformulerats till ”Vid uppförande av 

bostäder ska bostadsgård finnas.”.  

Planbeskrivning 

- Genomförandebeskrivningen har förtydligats och utvecklats med mer information 
kring exploateringsavtalet, fastighetsreglering, ledningsrätt, anslutningsavgift till 
VA-nät och fastighetsbildning. 

- Illustration/diagram över området norr om spåren har förtydligats. 
- Texten om buller under konsekvenser har kompletterats med mer material från 

bullerutredningen. 
- Bostäder på parkeringshusets tak har beskrivits tydligare.  

MEDVERKANDE 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av kommunledningskontoret genom planarkitekt 
Gärda Sjöholm. 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Gärda Sjöholm  
Planchef    Planhandläggare 
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