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BURLÖVS KOMMUN KALLELSE
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2019-03-25

Gruppmöten
Alliansen sammanträder 2019-03-25 kl. 17.30 i kommunstyrelsens ordförandes arbetsrum 

Socialdemokraterna sammanträder 2019-03-21 kl. 18.00 i Stora sessionsalen 

SD-gruppen sammanträder 2019-03-25 kl. 17.00 i Skärfläckan
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BURLÖVS KOMMUN Sammanträdesdatum 2019-03-25
Kommunfullmäktige

Interpellationer och enkla frågor

1. KS/2019:73
Enkel fråga från Hans-Åke Mårtensson (S) till utbildnings- och kulturnämndens 
ordförande Amelie Gustafsson (M) rörande skolmoduler
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2019-01-21

Enkel fråga till utbildnings- och kulturnämndens ordf.

Under hösten 2018 fick Harakärrsskolan skolmoduler för att klara det 
ökande antalet elever. Ni Moderater var kritiska till denna lösning.

Min fråga är därför: vad tänker du ersätta skolmodulerna med?

Hans-Åke Mårtensson
Socialdemokraterna
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2013:181-861

§ 43
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till nämnden 
att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete 
med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt natio-
naldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden tillstyrkte mo-
tionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder gärna deltar i plane-
ringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt 
egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett natio-
naldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och uppdrag 
fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upphäva sitt 
tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett natio-
naldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekono-
miska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs 
gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med ett för-
slag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återremissen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. Reglementet 
anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska fullgöras av utbildnings- och kul-
turnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara för kulturell verksamhet såsom kultureve-
nemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans nämnds ansvars-
område. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan principiell karaktär att kommun-
fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämndens för-
slag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfullmäktige föreslås läg-
ga ärendet till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-05, § 34
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2013:181-861

§ 34
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till nämnden 
att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.

___

Ärendebeskrivning

Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete 
med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt natio-
naldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden tillstyrkte mo-
tionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder gärna deltar i plane-
ringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt 
egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett natio-
naldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och uppdrag 
fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upphäva sitt 
tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett natio-
naldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekono-
miska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs 
gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med ett för-
slag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återremissen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. Reglementet 
anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska fullgöras av utbildnings- och kul-
turnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara för kulturell verksamhet såsom kultureve-
nemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans nämnds ansvars-
område. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan principiell karaktär att kommun-
fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämndens för-
slag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfullmäktige föreslås läg-
ga ärendet till handlingarna.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-19

1/3

DIARIENUMMER

KS/2013:181-861

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Sammanfattning
Lars Johnson (M) väckte den 9 juni 2013 en motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden 
får i uppdrag att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Fullmäktige beslutade den 19 maj 2014, § 47, att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

I framställan den 3 oktober 2016, § 97, hemställde utbildnings- och kulturnämnden att kom-
munfullmäktige skulle upphäva sitt tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: 
Kultur och fritid arrangerar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och 
det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att ar-
rangera två nationaldagsfiranden. Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inar-
betat och förordas av nämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 28 augusti 2018, § 92, ärendet till nämn-
den, för att senast i mars 2019 återkomma med ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs 
kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden överlämnar den 28 januari 2019, § 14, förslag till nationaldags-
firande.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande faller inom 
utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget reglemente. För-
valtningen föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker nämndens förslag och överlämnar till nämn-
den att fatta erforderliga beslut i ärendet. Fullmäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att tillstyrka utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande och överlämna till 
nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. 

Vidare föreslås kommunfullmäktige lägga ärendet till handlingarna.
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BURLÖVS KOMMUN 2019-02-19 KS/2013:181-861 2/3

Redogörelse för ärendet
Lars Johnson (M) väckte 2013 en motion om att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i 
samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med för-
slag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden och Burlövs Bostäder AB. Nämnden till-
styrkte motionen. Burlövs Bostäder AB anförde i sitt yttrande bland annat att Burlövs Bostäder 
gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfarenheter. 
Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock att utrym-
met för att lägga resurser på ett nationaldagsfirande är begränsat.

Fullmäktige biföll motionen 2014.

Kultur- och fritidsnämnden upphörde vid årsskiftet 2014/2015 och dess ansvarsområden och 
uppdrag fördes över till den då nyupprättade utbildnings- och kulturnämnden.

I en framställan år 2016 hemställde utbildnings- och kulturnämnden att fullmäktige skulle upp-
häva sitt tidigare beslut. Nämnden anförde bland annat följande: Kultur och fritid arrangerar 
sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids 
anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiran-
den. Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbild-
nings- och kulturnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet till nämnden, för att återkomma med 
ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka 
deltagandet.

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med förslag till nationaldagsfirande enligt återre-
missen.

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att anordnande av nationaldagsfirande normalt fal-
ler inom utbildnings- och kulturnämndens ansvarsområde enligt av fullmäktige antaget regle-
mente. Reglementet anger att kommunens uppgifter inom kultur- och fritidsverksamhet ska 
fullgöras av utbildnings- och kulturnämnden. I nämndens uppdrag ingår bland annat att svara 
för kulturell verksamhet såsom kulturevenemang, kulturminnesvård, museiverksamhet samt 
offentlig utsmyckning samt biblioteksverksamheten. 

Kommunstyrelsen kan inte fatta beslut i förevarande fråga då den faller inom en annans 
nämnds ansvarsområde. Förvaltningen anser inte heller att det är en fråga av en sådan princi-
piell karaktär att kommunfullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fatta beslut.

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen genom tillstyrkan ställer sig positiv till nämn-
dens förslag och överlämnar till nämnden att fatta erforderliga beslut i ärendet. Kommunfull-
mäktige föreslås lägga ärendet till handlingarna.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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BURLÖVS KOMMUN 2019-02-19 KS/2013:181-861 3/3

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Utbildnings- och kulturnämndens förslag till nationaldagsfirande 2019-01-08
Protokollsutdrag UKN 2019-01-28, § 14
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-28, § 92
Utbildnings- och kulturnämndens framställan 2016-09-05
Protokollsutdrag KF 2014-05-19, § 47
Motion av Lars Johnson (M) 2013-06-09

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
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E-POSTADRESS
burlovs.kommun@burlov.se
WEBBPLATS
www.burlov.se

POSTADRESS
Box 53, 232 21 Arlöv
BESÖK
Kärleksgatan 6, Arlöv

TELEFON
Växel: 040-625 60 00
Fax: 040-43 51 12

Org.nr: 212000-1025
Bankgironr: 650-3890
Plusgiro: 112010-4

FÖRSLAG

DATUM

2019-01-08 

1/1

DIARIENUMMER

UKN/2016:383-861 

Kommunstyrelsen
  
   

Nationaldagsfirande i Burlövs kommun
Ert dnr: KS/2013:181-861

Nationaldagsfirandet sker även fortsättningsvis vid Burlövs gamla prästgård. För att få fler besö-
kare föreslås att det så kallade palmtåget kör runt i kommunen och hämtar upp besökare. För-
slaget bygger också på att det delas ut svenska flaggor i papp längs vägen. Veckan före arrange-
manget affischering och reklam på hemsida och sociala medier.

Ett scenprogram med konferencier och med bra scen och ljud. Uppträde med barnallsång på 
temat sommar samt folkmusik och uppträde av kulturskolan. Artist uppträder två gånger; 13.15 
och 14.50. 

Traditionen att ”Nya Burlövsbor” erhåller en bok som delas ut av biblioteket bibehålls.

Fanborgen där föreningarna tågar från parkeringen och ställer upp i formation utgår och ersätts 
av ett flaggtåg där alla som vill får en flagga att vifta med till musik.

Arrangemanget ramas in med fika på Prästgården. Bara Härads hembygdsförening är vidtalade 
och positiva till uppläget. 

Förslag till preliminärt tidsprogram:

12.00 Palmtåget börjar köra
13.00 Scenen är på plats, musik spelas, stolar finns utställda.
13.15 Artist uppträder
13.40 Flaggtåget samlas, flaggor delas ut
13.50 Flaggtåget avgår med musikanter
14.00 Barnen öppnar det hela med att sjunga två sånger
14.20 Alla hälsas välkomna
14.25 Årets talare
14.35 Burlövs kommun hälsar nya medborgare välkomna
14.50 Uppträdande av artist
15.15 Nationalsången och avslutning.

 

På utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Amelie Gustavsson
Ordförande Mats Jönsson

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2016:383-861

§ 14
Nationaldagsfirande i Burlövs kommun

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att till kommunstyrelsen överlämna i ärendet redovisat förslag till nationaldagsfirande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt den 28 augusti 2018 § 92 att återremittera ärendet gällande 
nationaldagsfirandet till utbildnings- och kulturnämnden. Kommunstyrelsen beslöt att utbildnings- och 
kulturnämnden senast i mars 2019 ska återkomma med förslag på hur nationaldagsfirandet kan arrange-
ras i syfte att öka deltagandet. 

Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-03
Förslag till nationaldagsfirande
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 § 92 (KS/2013:181)
___
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BURLÖVS KOMMUN Protokollsutdrag
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
Sida 1 (1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92
Framställan om att upphäva beslut med anledning av motion om nationaldagsfiran-
de (KS/2013:181-861)

Sammanfattning
Lars Johnson (M) väckte den 9 juni 2013 en motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden får i 
uppdrag att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma 
med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 maj 2014, § 47, att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- 
och fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, 
återkomma med förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

I framställan den 3 oktober 2016, § 97, hemställer utbildnings- och kulturnämnden att kommunfull-
mäktige upphäver sitt tidigare beslut. Nämnden anför bland annat följande: Kultur och fritid arrange-
rar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla prästgård och det finns i kultur och fritids 
anslagsbudget varken ekonomiska eller personella resurser att arrangera två nationaldagsfiranden. 
Nationaldagsfirandet vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och kul-
turnämnden. 

___ 

Förslag
Kent Wollmér (S) föreslår att ärendet återremitteras till nämnden för att återkomma med ett förslag 
på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka deltagandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för att senast i mars 2019 återkomma 
med ett förslag på hur nationaldagsfirandet i Burlövs kommun kan arrangeras, med syfte att öka delta-
gandet.

___
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FRAMSTÄLLAN 1 (1)

Datum Diarienummer

Burlövs kommun
Utbildnings- och kulturnämnden 
 

2016-09-05 UKN/2016:383-861

Kommunfullmäktige

Framställan om att upphäva beslut med anledning av motionen 
nationaldagsfirande 

I en motion 2013-06-09 föreslog Lars Johnsson (M) att kultur- och fritidsnämnden 
skulle få i uppdrag att i samarbete med föreningar, Burlövsbostäder och 
näringslivsstrateg att förändra nationaldagsfirandet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19 § 47 att, med bifall till motionen, 
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med föreningar, Burlövs 
Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.

Burlövs Bostäder AB anförde i yttrande den 30 september 2013 bland annat att 
Burlövs Bostäder gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och 
kan bidra med sina erfarenheter. Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som 
riktar sig till de boende medför dock att utrymmet för att lägga resurser på ett 
nationaldagsfirande är begränsat.

I kultur- och fritidsnämndens remissvar anfördes bland annat att ett utökat 
nationaldagsfirande kräver ökade resurser för att satsningen skall bli av hög 
kvalité. Kultur- och fritidsnämnden erhöll inga ökade resurser för detta. 

Kultur- och fritid arrangerar sedan länge ett nationaldagsfirande vid Burlövs gamla 
prästgård och det finns i kultur och fritids anslagsbudget varken ekonomiska eller 
personella resurser att arrangera två nationaldagsfirande. Nationaldagsfirandet 
vid Burlövs gamla prästgård är väl inarbetat och förordas av utbildnings- och 
kulturnämnden. 

Utbildnings-och kulturnämnden föreslår därför att fullmäktige upphäver sitt 
tidigare beslut med anledning av motionen ”Nationaldagsfirande

På Utbildnings- och kulturnämndens vägnar

Bengt Åström
Ordförande Anders Öhlin

Förvaltningschef
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BURLÖVS KOMMUN Protokollsutdrag
Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 

2014-05-19 
Sida 1 (1)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Motion av Lars Johnson (M) - Nationaldagsfirande (KS/2013:181)

Sammanfattning
Lars Johnson har väckt motion med yrkande att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att, 
i samarbete med föreningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med 
förslag till ett årligt nationaldagsfirande i Burlöv.

Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker motionen den 14 oktober 2013, § 80.

Burlövs Bostäder AB anför i yttrande den 30 september 2013 bland annat att Burlövs Bostä-
der gärna deltar i planeringen av ett årligt nationaldagsfirande och kan bidra med sina erfa-
renheter. Nya avkastningskrav samt egna aktiviteter som riktar sig till de boende medför dock 
att utrymmet för att lägga resurser på ett nationaldagsfirande är begränsat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___

Kommunfullmäktige beslutar utan omröstning
att, med bifall till motionen, uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att, i samarbete med före-
ningar, Burlövs Bostäder AB och näringslivsstrategen, återkomma med förslag till ett årligt 
nationaldagsfirande i Burlöv enligt inriktningen i motionen.
___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-02-18 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:916-291

§ 36
Ny F–6-skola på Kronetorp (UKN/2018:413)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att projektering av F‒6-skola i Åkarp ska flyttas framåt i avvaktan på utbildnings- och kulturnämndens 
lokalförsörjningsplan, och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram system-
handlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige ska beställa 
en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, samt avsätta 
270 mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, § 166, åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny skola/förskola i Åkarp. 
Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga 
en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för 
arkeologisk utredning av området. Utredningen är utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar förvaltningen 
att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senareläggs, och att fullmäktige istället anslår 13 mnkr 
för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i Kronetorpstaden.

___

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M), med instämmande av Katja Larsson (S) och Rolf Hagmann (SD), yrkar att den förs-
ta att-satsen ska lyda: ”att projektering av F‒6-skola i Åkarp ska flyttas framåt i avvaktan på utbildnings- 
och kulturnämndens lokalförsörjningsplan, och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 2020–
2021 återförs”. I övrigt yrkar hon bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar med acklamation i enlighet med arbetsutskottets med av Amelie Gustafsson 
föreslagen ändring.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-02-18 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
På begäran av Margareta Abelsson (S), med instämmande av övriga ledamöter och ersättare i Socialde-
mokraterna och Sverigedemokraterna, följande: ”Jag vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att vinsten 
med att bygga en ny skola i Åkarp bland annat skulle vara att ge oss en ny förskola med sex avdelningar, 
genom att barnen i denna skola skulle flyttas till den nybyggda skolan vid Östragård. Åkarp är i stort be-
hov av fler platser i förskolorna.”

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-02-05, § 24
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-02-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2018:916-291

§ 24
Ny F–6-skola på Kronetorp

Beslut
att projektering av F–6-skola i Åkarp ej ska påbörjas och att avsatta medel i budget 2019 med flerårsplan 
2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram system-
handlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.

___

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige ska beställa 
en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, samt avsätta 270 
mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, § 166, åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny skola/förskola i Åkarp. 
Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att bygga 
en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för 
arkeologisk utredning av området. Utredningen är utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar förvaltningen 
att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senarelägges, och att fullmäktige istället anslår 13 mnkr 
för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i Kronetorpstaden.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-23

1/2

DIARIENUMMER

KS/2018:916-291

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Ny F–6-skola i Kronetorpstaden

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 10 december 2018, § 91, att kommunfullmäktige 
ska beställa en ny F–6-skola på Kronetorp för 600 elever med färdigställande senast våren 2024, 
samt avsätta 270 mnkr i investeringsplanen för byggnation under år 2022–2024.

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Kommunstyrelsen uppdrog den 27 november 2017, 
§ 166, åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för en ny 
skola/förskola i Åkarp. Den 4 juni 2018, § 80, fick förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet 
med en ny detaljplan för att bygga en ny F–6-skola invid Östragårdens förskola. Fullmäktige 
anslog den 15 oktober 2018, § 96, 180 tkr för arkeologisk utredning av området. Utredningen är 
utförd. (KS/2017:813)

Då det inte förväntas ske någon större befolkningsökning i Åkarp under perioden, förordar för-
valtningen att bygge av skola på Kronetorpsområdet prioriteras över skolan i Åkarp. Kommun-
ledningsförvaltningen föreslår därför att bygget av en F–6-skola i Åkarp senarelägges, och att 
fullmäktige istället anslår 13 mnkr för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola i 
Kronetorpstaden.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att projektering av F–6-skola i Åkarp ej ska påbörjas och att avsatta medel i budget 2019 med 
flerårsplan 2020–2021 återförs, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete och förprojektering för att ta fram 
systemhandlingar för F–6-skola i Kronetorpstaden, 

att anslå 13 mnkr för ändamålet, samt

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel.

21



BURLÖVS KOMMUN 2019-01-23 KS/2018:916-291 2/2

Redogörelse för ärendet
Utifrån den senaste befolkningsprognosen för Burlövs kommun konstaterar kommunlednings-
förvaltningen att den huvudsakliga tillväxten under den närmaste perioden förväntas ske i Ar-
löv/Kronetorp. För att möta den prognostiserade befolkningsökningen kommer kommunen 
därför att behöva bygga en skola i Arlöv. 

Parallellt planeras en ny F–6-skola i Åkarp. Då det inte förväntas ske någon större befolkningsök-
ning i Åkarp under perioden, förordar kommunledningsförvaltningen att bygge av skola i Krone-
torp prioriteras över skolan i Åkarp. En ny, större skola på Kronetorp kan möta behovet för både 
Arlöv och Åkarp.

Eftersom utbildnings- och kulturnämndens bedömning av en kostnad om 270 mnkr är svår att ta 
ställning till föreslår kommunledningsförvaltningen att fullmäktige i detta skede endast beviljar 
anslag för detaljplanearbete och framtagande av systemhandlingar. Detta ger ett bättre under-
lag för en relevant kostnadsbedömning, utifrån vilken fullmäktige kan besluta om uppdrag och 
anslag för uppförande av skolan.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att bygget av en F–6-skola i Åkarp senareläggs, och att 
fullmäktige istället anslår 13 mnkr för detaljplanearbete och systemhandlingar för en F–6-skola 
på Kronetorp.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef

Handläggare
Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.
Ärendebilagor
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23
Protokollsutdrag UKN 208-12-10, § 91
Beslut i ärendet delges
Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen, fastighetsavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämn-
den

Sammanträdesdatum 2018-12-10

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2018:413-291

§ 91
Beställning av ny skola för 600 elever på Kronetorp

Sammanfattning
Kronetorpsområdet växer fram som kommunens tredje stadsdel och kommer på ett bra sätt sammanfoga 
och bli ett nav/centrum för kommunen. Kommunens bostadsförsörjningsprogram beskriver vikten av att 
området inledningsvis har en hög utbyggnadstakt för att bli en attraktiv och trovärdig stadsdel. I progno-
sen över färdigställda bostäder i Arlöv (där Kronetorp ingår) åskådliggörs denna höga utbyggnadstakt 
framförallt för 2019 då 305 bostäder beräknas färdigställas och 2020 då motsvarande siffra är 219 bostä-
der. Prognosen för hela perioden 2018-2028 är 1949 nya bostäder i Arlöv inklusive Kronetorp.

Den höga utbyggnadstakten ställer krav på snabb etablering av ny permanent skolkapacitet på Krone-
torpsområdet, men också på tillfälliga lösningar på Kronetorp redan 2020 till dess att skolan är färdig-
ställd. En skola som etableras tidigt kommer att verka för ett attraktivare boende i stadsdelen. Dessutom 
underlättas uppstarten av den nya skolan då skolledning och pedagoger kan rekryteras i ett tidigt skede i 
syfte att både driva den tillfälliga skolverksamheten och samtidigt inleda planeringen inför uppstart i den 
permanenta skolbyggnaden.

Idag har alla F-6 skolor, i både Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. Det innebär att skolorna 
fullt ut nyttjar alla klassrum. Den kapacitet som finns att tillgå är ett mindre antal platser i enskilda årskur-
ser.

För att undvika fördyrande kostnader för paviljongetablering behöver beställning, projektering och bygg-
nation hanteras skyndsamt.

Kostnaden för hela projektet är svårbedömt på grund av marknadspris och utformning, men bedöms vara 
ca 270 miljoner kronor.

___

Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet 

Yrkande
Margareta Abelsson (S) med instämmande av Johan Svensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum  Sida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige beställer en ny F-6 skola på Kronetorp för 600 elever med färdigstäl-
lande senast våren 2024.

att begära att kommunfullmäktige i investeringsplanen avsätter 270 miljoner kronor för byggnation under 
år 2022-2024.

___
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:145-291

§ 45
Framställan om medel för etablering av paviljonger vid Tågarpskolan i Arlöv

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- och 
kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Ärendebeskrivning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige beställer pavil-
jonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. Nämnden begär vida-
re ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostnader motsvarande 23 tkr per må-
nad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad samt kostnader för inventarier motsva-
rande 200 tkr.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för inventarier 
tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-03-05, § 36
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-03-05 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2019:145-291

§ 36
Framställan om medel för etablering av paviljonger vid Tågarpskolan i Arlöv

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbildnings- och 
kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

___

Ärendebeskrivning

Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige beställer pavil-
jonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. Nämnden begär vida-
re ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostnader motsvarande 23 tkr per må-
nad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad samt kostnader för inventarier motsva-
rande 200 tkr.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för inventarier 
tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-02-19

1/2

DIARIENUMMER

KS/2019:145-291

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Charlotta Wemme Dehlin 
Telefon: 040-625 63 87 
E-post: charlotta.wemme@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Framställan om medel för etablering av skolmoduler vid 
Tågarpskolan i Arlöv

Sammanfattning
Utbildnings- och kulturnämnden begär den 28 januari 2019, § 17, att kommunfullmäktige be-
ställer paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapprum. 
Nämnden begär vidare ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 tkr, hyreskostna-
der motsvarande 23 tkr per månad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 tkr per månad 
samt kostnader för inventarier motsvarande 200 tkr.

Kommunledningsförvaltningen tillstyrker nämndens framställan men föreslår att kostnader för 
inventarier tas ur nämndens befintliga anslag för inventarier.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att etablera paviljonger vid Tågarpskolan i enlighet med utbild-
nings- och kulturnämndens framställan,

att anslå 800 tkr för ändamålet, 

att anslaget finansieras genom minskning av kommunens likvida medel, 

att anslå 125 tkr i driftsmedel för år 2019,

att medel tas ur anslaget för oförutsedda kostnader, samt

att driftskostnader för 2020–2022 behandlas i budget 2020 med flerårsplan 2021–2022.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin

Kanslichef
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Handläggare

Vid handläggning av ärendet har även ekonomichef Boris Blumenfeld deltagit.

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19
Protokollsutdrag utbildnings- och kulturnämnden 2019-01-28, § 17

Beslut i ärendet delges

Utbildnings- och kulturnämnden
Kommunledningsförvaltningen: fastighetsavdelningen och ekonomiavdelningen
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UKN/2019:12-291

§ 17
Beställning av paviljonger till Tågarpskolan

Beslut
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar

att begära att kommunfullmäktige beställer paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor 
för grupprum och kapprum, samt

att hos kommunfullmäktige begära ersättning för etableringskostnader motsvarande 800 000 kr, hyres-
kostnader motsvarande 23 000 kr/månad i 36 månader, driftskostnader motsvarande 2 000 kr/månad, 
samt kostnader för inventarier motsvarande 200 000 kr. 

Ärendebeskrivning

I prognosen över färdigställda bostäder i Arlöv åskådliggörs den höga utbyggnadstakten framförallt för 
2019 då 305 bostäder beräknas färdigställas och 2020 då motsvarande siffra är 219 bostäder. Prognosen 
för hela perioden 2018-2028 är 1949 nya bostäder i Arlöv inklusive Kronetorp.

Den höga utbyggnadstakten ställer krav på snabb etablering av ny permanent skolkapacitet på Krone-
torpsområdet, men också på tillfälliga lösningar i olika delar av kommunen. Idag har alla F-6 skolor, i både 
Åkarp och Arlöv, förutom Svenshögskolan fullt. Det innebär att skolorna fullt ut nyttjar alla klassrum. Den 
kapacitet som finns att tillgå är ett mindre antal platser i enskilda årskurser.

Under tiden som kommunen bygger upp ny permanent skolkapacitet kommer ett antal paviljongetable-
ringar att behövas. Inför höstterminen 2019 bedömer förvaltningen att behovet av paviljongetablering är 
störst på Tågarpskolan. Behovet bedöms finnas i fem år eller till dess att permanent kapacitet är tillgäng-
lig. Förvaltningen kommer i samband med nästa lokalförsörjningsplan att beskriva ytterligare behov av 
lokalkapacitet. 

I denna etapp behövs paviljonger motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupprum och kapp-
rum. Kostnaden för en sådan paviljongetablering beräknas uppgå till 

- 800 000 kr – avser markarbete, bygglov, el, larm och avlopp samt framdragning av datakommuni-
kation

- 23 000 kr/månad – avser hyreskostnader på ett 36 månaders avtal. Årlig hyresuppräkning tillkom-
mer.

- 2 000 kr/mån i El och VA-kostnader 
- 200 000 kr för inventarier (stolar och bord till klassrum/grupprum samt en projektor/klassrum

Utöver detta tillkommer vid avetablering. Kostnadstäckning i samband med avetablering begärs när det 
blir aktuellt.
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Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum 2019-01-28 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Amelie Gustafsson (M) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.

___ 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-03-11 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:522-214

§ 46
Avtal om ersättning för trädplantering Sunnanå 12:3

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal om ersättnings för nedtagna träd enligt i ärendet redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård, och en mindre del av kom-
munens fastighet 12:1, har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten i att ändra na-
turmark till verksamhetsmark vilket stämmer med den verkliga användningen av marken i dagsläget. Om 
detaljplanen vinner laga kraft kommer verksamhetsutövaren att ekonomiskt kompensera för att det inom 
fastigheten tagits ner träd. De nya träden föreslås planteras i närområdet. Avtalsförslag har tagits fram för 
detta där verksamhetsutövaren ersätter kommunen med högst 200 000 kr för vilka kommunen då påtar 
sig ansvaret att planterar nya träd i närområdet. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04
Förslag till avtal
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-03-04

1/2

DIARIENUMMER

KS/2016:522-214

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av förslag till avtal om ersättning för 
trädplantering

Sammanfattning
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård, och en mindre del 
av kommunens fastighet 12:1, har tagits fram. Syftet med detaljplanen är att pröva lämplighe-
ten i att ändra naturmark till verksamhetsmark vilket stämmer med den verkliga användningen 
av marken i dagsläget. Om detaljplanen vinner laga kraft kommer verksamhetsutövaren att 
ekonomiskt kompensera för att det inom fastigheten tagits ner träd. De nya träden föreslås 
planteras i närområdet. Avtalsförslag har tagits fram för detta där verksamhetsutövaren ersätter 
kommunen med högst 200 000:- för vilka kommunen då påtar sig ansvaret att planterar nya 
träd i närområdet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna bilagt förslag till avtal om ersättnings för nedtagna träd
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Redogörelse för ärendet

Planeringsavdelningen fick i uppdrag av planutskottet att ta fram ett förslag till detaljplan för 
den privatägda fastigheten Sunnanå 12:3, Stora Bernstorps Gård. Syftet med detaljplanen är att 
pröva lämpligheten i att omvandla mark med användningen natur till användningen verksamhet 
vilket stämmer överens med den verkliga användningen av marken i dagsläget. Ett förslag till 
detaljplan föreligger. 

Detaljplaneförslaget är geografiskt begränsat till fastighetens gräns, förutom ett av kommunen 
ägt markområde, ca 2 000m² stort, nordväst om Stora Bernstorps Gård, vilken också föreslås 
omvandlas till verksamhetsmark. Åtgärder utanför planområdet, t ex gator, park, eller gång- och 
cykelvägar, så kallade allmänna anläggningar, har inte föreslagits vilket gör att avtal om ersätt-
ning för sådana anläggningar inte behövs.

På fastigheten Sunnanå 12:3 fanns ett antal träd vilka har tagits ner för verksamhetens syfte. 
För att kompensera dessa gröna miljöer har ett förslag till avtal om att plantera ersättningsträd 
utanför planområdet men i närområdet tagits fram i samarbete med verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren på fastigheten Sunnanå 12:3 föreslås ersätta kommunen med högst 
200 000:- när detaljplanen vunnit laga kraft. För dessa medel planterar kommunen nya träd i 
närområdet. Kommunen åtar sig att senast under våren 2020 ha planterat träden. Om detta 
inte görs återbetalas ersättningen i sin helhet eller i del.

Förslaget till avtal som bilägges föreslås härmed godkännas av kommunfullmäktige.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Julia Branting

Utvecklingschef

Handläggare

Mark- och exploateringsstrateg

Ärendebilagor

Förslag till avtal

Beslut i ärendet delges

Klicka här för att ange text.
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AVTAL

DATUM

2019-03-04 

1/2

DIARIENUMMER

KS/2016:522-214 

  
   

Avtal om ersättning för nedtagen vegetation

Parter:  Falkenklev Logistik AB

(Exploatören)
Gullrisvägen 6
232 61 Arlöv

Burlövs kommun
(Kommunen)
Box 53
232 21 Arlöv

Bakgrund:
Ett detaljplaneförslag för del av fastigheten Burlöv Sunnanå 12:3 och 12:1 håller på att tas fram 
av planeringsavdelningen i Burlövs kommun. Exploatören är verksamhetsutövare på fastigheten 
Sunnanå 12:3 och har ansökt och erhållit positivt planbesked. I detta planarbete ska lämplighe-
ten av att ändra del av fastigheterna från nuvarande användning ”Natur” till föreslagen använd-
ning ”Verksamhet” prövas.

Kommunens planerade tidplan för detaljplanearbetet är att detaljplaneförslaget ska hanteras 
politiskt under våren 2019.

Syfte:
Syftet med detta avtal är att reglera genomförandet av detaljplaneförslaget. 

Om detaljplaneförslaget antas av kommunen och vinner laga kraft uppstår rätten att omvandla 
befintlig naturmark till verksamhetsmark. Detta innebär att vegetation inom delar av detaljpla-
neområdet får tas bort vilken sen inte behöver ersättas genom återplantering. Inom andra delar 
av området är vegetationen fortsatt skyddad. Detta avtal reglerar de åtgärder som parterna är 
överens om ska göras som kompensationsåtgärder för nedtagen vegetation inom detaljplane-
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området.

Ersättning: 
Exploatören ska till Kommunen erlägga högst tvåhundratusen (200 000) kronor för att Kommu-
nen ska plantera ny vegetation. Denna plantering ska göras senast under våren 2020.
Har återplanteringen inte genomförts enligt ovan återbetalar Kommunen hela eller delar av er-
sättningen
Kommunen fakturerar exploatören ersättningen för åtgärden när detaljplanen har vunnit laga 
kraft.

Giltighet:  
Detta avtal är giltigt under förutsättning att detaljplaneförslaget antas och vinner laga kraft. Sker 
inte detta förfaller avtalet i sin helhet utan ersättning för någondera part.

Arlöv den 2019-         Arlöv den 2019-                

Falkenklev Logistik AB             Burlövs kommun

                                                            

……………………………………… ………………………………………
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:665-214

§ 24
Godkännande av exploateringsavtal med GERP Burlöv AB samt genomförande 
av allmän platsmark av detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna i ärendet redovisat exploateringsavtal med exploatören GERP Burlöv AB,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation en-
ligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå 70 mnkr för ändamålet,

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel, samt

att medel för drift och underhåll ska avsättas i kommande driftsbudget.

___

Ärendebeskrivning
För Burlöv Station, del av Burlöv Center, del av Hantverkaregatan, del av Lundavägen och Vånggatan har 
förslag till ny detaljplan tagits fram, ”Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation”. Denna detalj-
plan prövar lämpligheten i att använda marken till att bygga bostäder i lägenhetsform med tillhörande 
komplementbyggnader, parkeringshus, anlägga två torg vilka bland annat ska sammanbinda Burlövs Sta-
tion med Burlöv Center, uppförande av bullerskydd, anpassning av Hantverkaregatan och Lundavägen 
m.m.  Markområdet som planläggs ägs dels av Burlövs kommun och dels av en privat aktör, GERP Burlöv 
AB, som äger Burlöv Center. Detta innebär att det parallellt med planarbetet tas fram ett förslag till explo-
ateringsavtal mellan exploatören och kommunen. Detta avtal reglerar vem som ansvarar för vad i exploa-
teringen som blir ett genomförande av detaljplaneförslaget vilket ännu inte antagits.

Genomförandet av detaljplanens allmänna platsmark utförs av Burlövs kommun och finansieras av den 
som har nytta av utbyggnaden. I detta fall blir det för de flesta kostnaderna en uppdelning mellan olika 
fastighetsägare i området. 

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2019-01-15, § 4
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Förslag till exploateringsavtal, inklusive 2 bilagor
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KS-arbetsutskott Sammanträdesdatum 2019-01-15 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:665-214

§ 4
Godkännande av exploateringsavtal med GERP Burlöv AB samt genomförande 
av allmän platsmark av detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet redovisat exploateringsavtal med exploatören GERP Burlöv AB,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation en-
ligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå 70 mnkr för ändamålet,

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel, samt

att medel för drift och underhåll ska avsättas i kommande driftsbudget.

___

Ärendebeskrivning

För Burlöv Station, del av Burlöv Center, del av Hantverkaregatan, del av Lundavägen och Vånggatan har 
förslag till ny detaljplan tagits fram, ”Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation”. Denna detalj-
plan prövar lämpligheten i att använda marken till att bygga bostäder i lägenhetsform med tillhörande 
komplementbyggnader, parkeringshus, anlägga två torg vilka bland annat ska sammanbinda Burlövs Sta-
tion med Burlöv Center, uppförande av bullerskydd, anpassning av Hantverkaregatan och Lundavägen 
m.m.  Markområdet som planläggs ägs dels av Burlövs kommun och dels av en privat aktör, GERP Burlöv 
AB, som äger Burlöv Center. Detta innebär att det parallellt med planarbetet tas fram ett förslag till explo-
ateringsavtal mellan exploatören och kommunen. Detta avtal reglerar vem som ansvarar för vad i exploa-
teringen som blir ett genomförande av detaljplaneförslaget vilket ännu inte antagits.

Genomförandet av detaljplanens allmänna platsmark utförs av Burlövs kommun och finansieras av den 
som har nytta av utbyggnaden. I detta fall blir det för de flesta kostnaderna en uppdelning mellan olika 
fastighetsägare i området. 

___

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Förslag till exploateringsavtal, inklusive 2 bilagor
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-04

1/3

DIARIENUMMER

KS/2016:665-214

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Eva Blosfeld 
Telefon: 040-625 64 42 
E-post: eva.blosfeld@burlov.se 

Kommunstyrelsen 

Godkännande av exploateringsavtal med GERP Burlöv 
AB, Burlöv Center, samt genomförande av övrig allmän 
platsmark av detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv 
Centralstation

Sammanfattning
För Burlöv Station, del av Burlöv Center, del av Hantverkaregatan, del av Lundavägen och Vång-
gatan har förslag till ny detaljplan tagits fram, ”Detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Central-
station”. Denna detaljplan prövar lämpligheten i att använda marken till att bygga bostäder i 
lägenhetsform med tillhörande komplementbyggnader, parkeringshus, anlägga två torg vilka 
bland annat ska sammanbinda Burlövs Station med Burlöv Center, uppförande av bullerskydd, 
anpassning av Hantverkaregatan och Lundavägen m.m.  Markområdet som planläggs ägs dels av 
Burlövs kommun och dels av en privat aktör, GERP Burlöv AB, som äger Burlöv Center. Detta 
innebär att det parallellt med planarbetet tas fram ett förslag till exploateringsavtal mellan ex-
ploatören och kommunen. Detta avtal reglerar vem som ansvarar för vad i exploateringen som 
blir ett genomförande av detaljplaneförslaget vilket ännu inte antagits.

Genomförandet av detaljplanens allmänna platsmark utförs av Burlövs kommun och finansieras 
av den som har nytta av utbyggnaden. I detta fall blir det för de flesta kostnaderna en uppdel-
ning mellan olika fastighetsägare i området. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna i ärendet redovisat exploateringsavtal med exploatören GERP Burlöv AB,

att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra detaljplan för Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Central-
station enligt i ärendet redovisat förslag,

att anslå 70 mnkr för ändamålet,

att finansiering ska ske genom minskning av kommunens likvida medel, samt

att medel för drift och underhåll ska avsättas i kommande driftsbudget.
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Redogörelse för ärendet
Planeringsavdelningen fick under hösten 2016 i uppdrag att ta fram ett förslag till ny detaljplan 
för området vid den nya pendlarstationen i Arlöv. När Trafikverket i koppling till sin utbyggnad 
av stambanan också bygger ut den befintliga lokalstationen till en pendlarstation krävs att det 
finns möjlighet att komma till och från stationen på det bästa sättet vilket nu prövas i en plan-
process. Samtidigt ansökte ägarna till Burlöv center, GERP Burlöv AB, om en ny detaljplan för del 
av sin fastighet, den del som vänder sig mot stationen. Här önskar de bygga bostäder i lägen-
hetsform med komplementbyggnader såsom bl.a. ett parkeringshus. Dessa bägge parters behov 
och önskemål prövas nu i samma detaljplanearbete. Detaljplaneförslaget planeras antas av 
kommunfullmäktige i februari 2019. 

Parallellt med detaljplanearbetet har ett förslag till exploateringsavtal med GERP Burlöv AB ta-
gits fram. Detta avtalsförslag innehåller ansvarsfördelningen mellan kommunen och exploatö-
ren om vem som gör vad och när samt vem som finansierar vad och när. Den part som anses ha 
nytta av en anläggning ska också vara med och finansiera denna. Då både kommunen och explo-
atören anses ha nytta av genomförandet men i olika stor del för olika anläggningar har förslag 
till fördelning av kostnaderna för genomförandet tagits fram och regleras i exploateringsavtalet. 
Delar av kostnaderna har också lagts på kommunens blivande kvarter Hanna samt på Frasetti.

En kalkyl för vad genomförandet av detaljplanen kan komma att uppgå till har tagits fram av 
kommunen. Denna kalkyl slutar på ca 70 mnkr. För detta byggs två torg, ett mellan Burlöv Sta-
tion och Hantverkaregatan samt ett mellan Burlöv center och Hantverkaregatan, Hantverkare-
gatan byggs om och får bl.a. en ny busshållplats samt en vändplats för bussar och anpassas till 
lägre hastigheter men också kollektivtrafik, Vånggatan får bullerskydd mot befintlig bebyggelse, 
Lundavägen får en ny korsning mot Vånggatan och ny infart för varutransporter till Burlöv cen-
ter. En cykelväg mellan Hantverkaregatan och Burlöv Station anläggs där det idag finns en park.

Exploateringsavtalet föreslår kostnadsfördelningen på sådant sätt att GERP Burlöv AB bekostar 
ca 35% av de verkliga kostnaderna.

Tidplanen för anläggandet av de allmänna anläggningarna styrs till stor del av stambanans och 
pendlarstationens färdigställande vilket beräknas till år 2024. Kommunen behöver då påbörja 
projektera och upphandla år 2020 samt anlägga under åren 2021 tom 2023. Ett inbjudande torg 
måste finnas när pendlarstationen öppnas. När lokalstationen, efter att den byggts ut och blivit 
en pendlarstation, får tio tågstopp i timmen behövs pendlare för att frekvensen av tågstoppen 
ska behållas. Om ingen vill resa till eller från Burlöv Station kommer också tågstoppen bli färre. 
Vi måste skapa en miljö på och runt stationen som gör att den används. En välkomnande och 
trygg miljö är en faktor som gör att vi kan skapa detta.   Det ska också vara inbjudande att gå av 
tåget, gå ner för trapporna, ta sig upp för Stationstorget, korsa Hantverkaregatan, ta sig över 
Marknadstorget och komma in i Burlövs Center eller gå till sin bostad. Exploatörens tidplan är i 
dagsläget anpassad till samma förutsättningar med en planerad utbyggnad som följer Trafikver-
kets tidsplan.

Burlövs kommun har som anläggare av bl.a. busshållplats och vändplats för bussar möjlighet att 
söka om statliga bidrag. Detta kommer naturligtvis att göras. Dock finns inga garantier för att 
erhålla dessa men om de erhålls blir naturligtvis kostnaderna för anläggandet för kommunen 
lägre.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att Burlövs kommun får fler allmänna ytor att äga, 
drifta och underhålla. Torgytor, gång- och cykelvägar, träd och gräsytor. Detta innebär att ökade 
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kostnader för detta måste täckas i driftsbudgeten i framtiden. Därför förutsätts att medel av-
setts i framtida driftsbudgetar, fr.o.m. år 2021.

Ett genomförande av detaljplanen görs under åren 2020–2023 med finansiering av de parter 
som har nytta av utbyggandet. Föreslaget avtal med exploatören GERP Burlöv AB föreslås god-
kännas av Burlövs kommun.

Lars-Åke Ståhl     
Kommundirektör         Julia Branting

Utvecklingschef

Ärendebilagor

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-04
Förslag till exploateringsavtal

Beslut i ärendet delges

Kommunledningsförvaltningen – ekonomiavdelningen och utvecklingsavdelningen
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1/6
DIARIENUMMER

KS/2016:665
DATUM

2019-01-11

Mellan GERP Burlov AB, org.nr 556605-9589 (”Exploatören”), och Burlövs kommun 
(”Kommunen”) har denna dag tecknats 

EXPLOATERINGSAVTAL
1. Bakgrund

Exploatören äger och driver Burlöv Center, på fastigheten Tågarp 15:4 i Kommunen. 
Fastigheten ligger nära Burlöv Station som för tillfället byggs ut i Trafikverkets projekt 
”Flackarp – Arlöv, fyra spår”. När projektet är klart, beräknat till år 2024, ska Burlövs Station 
ha omvandlats till en pendlarstation med en ökning av mot dagens två tågstopp i timmen till 
tio.

2. Syfte

Syftet med detaljplanen och exploateringen av området är att i närheten till pendlarstationen 
skapa och utveckla befintlig miljö för boende, handel och kommunikation. Exploatörens 
planer är att, förutom att utveckla den befintliga handeln, skapa nya bostäder.

3. Exploateringsområdet

Avtalet reglerar det område vilket markerats med skraffering på bilagd karta, bilaga 1.

4. Detaljplan

Ett förslag till detaljplan för b.la. Burlöv Tågarp 15:4 har tagits fram, ”Detaljplan för Tågarp 
15:1 m.fl. Burlöv Centralstation” nr 262. Plankostnader för detaljplanen har betalts av 
Exploatören enligt separat överenskommelse och ytterligare planavgift tas således inte ut i 
samband med bygglov inom fastigheterna som detaljplanen avser.

5. Mark och fastighetsreglering

Mark som i detaljplanen får användningen allmän platsmark och som ägs av Exploatören ska 
kostnadsfritt överlåtas till Kommunen genom fastighetsreglering. Kommunen ansöker om 
och Exploatören bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar för nämnda 
fastighetsreglering. Parterna ska verka för kostnadseffektiva fastighetsbildningsåtgärder. 
Genom detta avtal förbinder sig Exploatören att medverka till ansökan om 
fastighetsregleringarna. 
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6. Vatten- och avlopp, dagvatten

Huvudman för vatten- och avloppsverksamheten i Burlövs kommun är, vid detta avtals 
tecknande, VA-SYD, som anlägger och bekostar ledningar för vatten och avlopp och anvisar 
förbindelsepunkter. Anslutningsavgifter erläggs av Exploatören till VA-SYD enligt vid 
anslutningstillfället gällande kommunal VA-taxa.

VA-SYD anlägger och bekostar erforderlig brandförsörjning på allmän platsmark.

Exploatören och Kommunen ska snarast möjligt kontakta VA-SYD inför start av planerad 
bebyggelse, för att VA-SYD ska starta detaljprojektering, upphandling etc. av de allmänna VA-
anläggningarna. I övrigt ska VA-SYD:s råd och anvisningar följas.

7. Allmänna anläggningar 
Omfattning och utförande

Kommunen projekterar och utför samtliga allmänna anläggningar inom 
exploateringsområdet, vilka områden utvisas enligt skrafferingar på bilagda kartor, bilaga 2. 
Kommunen ska samråda med Exploatören vid projektering av allmänna anläggningar. 
Tidpunkt för upphandling och utförande av arbeten avseende allmänna anläggningar ska ske i 
samråd med Exploatören. Projektering, upphandling och utförande av ”Gränden” och 
”Marknadstorget” (se punkt 4 och 6 nedan) ska dock endast ske efter skriftligt godkännande 
av Exploatören. 

Ersättning allmänna anläggningar m.m.

Exploatören ska ersätta Kommunen för projektering och utförande av allmänna anläggningar 
för: 

1. ombyggnad av Vånggatan (50 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”1”;
2. ombyggnad av Lundavägen (20 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”2”;
3. ombyggnad av Hantverkaregatan (20 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning 

”3”;
4. Gränden (50 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”4”; 
5. Stationstorget (0 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”5”;
6. Marknadstorget (Handelstorget) (50 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning 

”6”;
7. Bussvändplats (0 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”7”;
8. Cykelväg bakom kv. Hanna (0 %), skrafferad på karta i bilaga 2 under benämning ”8”.
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Utöver kostnader för projektering och utförande av dessa allmänna anläggningar ska 
Exploatören betala för Kommunens interna administrativa kostnader såsom projektledning, 
byggledning, besiktningar m.m. hänförliga till nämnda anläggningar. 

Ersättningen som Exploatören ska betala för ovan angivna allmänna anläggningar ska utgöras 
av viss procentandel av Kommunens verifierade kostnader hänförliga anläggningarna 
(procentsatserna framgår i punktlistan a)-e) ovan). 

Estimerade kostnader för utförandet av de i detta avtal angivna allmänna anläggningarna 
framgår av bilaga 2. Exploatörens faktiska kostnader för de allmänna anläggningar som 
Exploatören ska bekosta får endast överstiga budgeterade kostnader under förutsättning att 
parterna träffat separat överenskommelse om hur överstigande belopp ska hanteras.  

Fakturering

Exploatören ska ersätta Kommunen enligt följande:

a) Kommunens kostnader för projektering av systemhandlingar, inklusive projekt- och 
projekteringsledning, fram till färdig handling. Ersättningen ska betalas mot faktura en 
månad efter färdigställd handling.

b) Kommunens kostnader för projektering av bygghandlingar, inklusive projekt- och 
projekteringsledning, fram till färdig bygghandling/förförfrågningsunderlag. Ersättningen 
betalas kvartalsvis mot faktura utifrån verifierade kostnader. Kommunen ska redovisa en 
budget för ovanstående kostnader i samband med att upphandling av projektör är klar.

c) Kommunens kostnader för utförande/utbyggnad av allmänna anläggningar, inklusive 
upphandling, byggledning, kontroll, samordning samt besiktning. Ersättningen betalas vid 
slutbesiktning av respektive utbyggnadsetapp mot av Kommunen utställd faktura. 
Kommunen ska redovisa en budget för ovanstående kostnader i samband med att 
upphandling av byggentreprenad är klar.

d) Kommunens interna administrationskostnader i samband med projektet, t.ex. 
projektledning, samordning och granskning. För Kommunens interna administrativa 
arbete ersätter Exploatören Kommunen enligt för varje tidpunkt gällande timpriser. 
Kommunen fakturerar Exploatören kvartalsvis mot redovisade timlistor. Timpriserna är 
exklusive moms. Dessutom tillkommer Kommunens verifierade utlägg. Kommunen ska 
redovisa en uppskattning av ovanstående kostnader i samband med att 
projekteringsarbetet påbörjas.
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8. Gatukostnader m.m.

Efter betalning som åligger Exploatören enligt detta avtal för de allmänna anläggningarna, ska 
Exploatören anses ha betalat de gatukostnader som Kommunen annars har rätt att debitera 
och Kommunen avstår således från ytterligare ersättning för gatukostnad från ägaren av 
fastigheten Burlöv Tågarp 15:4 och bidrag till gemensamma anläggningar för 
detaljplaneområdet. Detta gäller inte ersättning för förbättring och nyanläggning av gata och 
annan allmän plats med tillhörande anordningar av fastighetsägare i området, som kan 
komma att krävas i framtiden.

9. Flytt av befintliga ledningar

Inom exploateringsområdet finns befintliga ledningar för vatten- och avlopp och fjärrvärme. 
Kostnaderna för ev. flytt av dessa bekostas av den part som har nytta av flytten. 
Ledningsområde ska lokaliseras så att minsta möjliga olägenhet uppstår för berörda 
fastigheter.

10.Tidplan för anläggandet

Utförande av de allmänna anläggningarna ska ske succesivt med beaktande av att 
anläggningen ska kunna få avsedd funktion till bebyggelsen. Anläggningen ska i princip vara 
färdigställd vid inflyttningen till varje kvarter. Slitlager och liknande kan komma att läggas 
senare, efter inflyttning. 

Det är av ytterst vikt att samordning mellan parternas tidplaner görs. Samordning ska även 
ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark 
och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd.

Kommunen ska bjuda in Exploatören till samtliga byggmöten som Kommunen ansvarar för. 
Motsvarande ska gälla Exploatören.

Kommunen är ej ansvarig för eventuella kostnader som kan uppstå för Exploatören eller 
annan till följd av att anläggandet av allmänna anläggningar försenas p.g.a. händelse som 
Kommunen inte styr över, exempelvis överklagande av beslut.

11.APD-plan

Parterna ska gemensamt arbeta fram en APD-plan för exploateringsområdet. Exploatören ska 
vidare ges möjlighet att framöver medverka till arbetet med APD-planer för områden som 
ansluter till Burlöv Center. 
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12.Säkerhet

För säkerställande av att allmänna anläggningar byggs ut enligt detaljplanen ska Exploatören 
till Kommunen överlämna säkerhet motsvarande kostnader att anlägga allmänna 
anläggningar. I detta ingår förutom entreprenadkostnader även Kommunens administrativa 
kostnader för hanteringen av utbyggnaden. Exploatören ska, innan detta avtals 
undertecknande, överlämna säkerhet i form av bankgaranti intill ett belopp om 13 000 000 
kronor. Nedskrivning av säkerheten sker succesivt allt eftersom de allmänna anläggningarna 
för Vånggatan, Lundavägen och Hantverkaregatan färdigställs.

13. Giltighet

Avtalet förutsätter:

a) att kommunfullmäktige i Burlövs kommun senast den 30 juni 2019 godkänner detta avtal 
genom beslut som vinner laga kraft; och

b) att kommunfullmäktige i Burlövs kommun senast den 31 december 2020 antar förslag till 
detaljplan genom beslut som vinner laga kraft.

Om inte samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda är avtalet förfallet utan rätt till ersättning 
för någondera parten.

14.Överlåtelse av avtal

Exploatören har inte rätt att utan Kommunens skriftliga godkännande överlåta detta avtal till 
annan. Kommunen ska inte oskäligen vägra sådant godkännande. 

15.Parkeringshus

Detaljplaneförslaget ger byggrätter för ett parkeringshus inom kvartersmark. Nya 
parkeringsplatser kommer behövas för nybyggnation av bostäder och handelsytor samt för 
att ersätta de befintliga markparkeringsplatser för handel vilka försvinner när byggnation i 
området påbörjas.

Kommunen ska tillse att parkeringsplatser för pendlare finns när den nya pendlarstationen 
öppnas. Detta behov kan till en del tillgodoses i det nya parkeringshuset. Om så blir fallet 
krävs ett samarbete mellan parterna. Blir detta aktuellt får formerna för detta diskuteras.
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Stockholm den ___/___ 2019 Arlöv den ___/___ 2019

GERP Burlov AB Burlövs kommun

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________
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KALKYL FÖR ANLÄGGANDE AV ALLMÄN PLATSMARK INOM DETAUPLANEN FÖR BURLÖVS 

STATION, inkl. projektering, upphandling och kommunens interna kostnader

1 Vånggatan 10 mkr 

2 Lundavägen 4 mkr 

3 Hantverkaregatan 10 mkr 

4 Gränden 5 mkr 

5 Stationstorget 15 mkr 

6 Marknadstorget (Handelstorget) 10 mkr 

7 Bussvändplatsen 2 mkr 

8 Cykelvägen bakom kv. Hanna 1 mkr 

15% oförutsett 10 mkr 

Cirka 70mkr 

Tidplanen: projektering, upphandling 2020 

utbyggnad 2021 - 2023 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:665-214

§ 23
Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning att ett av Gerp Burlöv AB underskrivet och av kommunfullmäktige antaget explo-
ateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation.

___

Ärendebeskrivning
Detaljplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Bur-
löv C, dvs. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till den nya 
pendlarstationen. Parkeringen mellan Burlöv Center och stationen omvandlas till blandad stad med två 
torg och goda kommunikationer. Inom området byggs två kvarter samt ett parkeringshus inklätt med 
bostäder.

Yrkanden
Mats Lithner (L) yrkar bifall till planutskottets förslag till beslut.

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag PLU 2019-01-16, § 3
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-05
Planbeskrivning 
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationsplan 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande
Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210) 
Riskutredning (ÅF 171110) 
Bullerutredning (ÅF) 
Trafikutredning (WSP 171108) 
Parkeringsutredning pendlarparkering Burlöv station (WSP 171027) 
Parkeringsutredning detaljplan för del av Tågarp 15:1 m fl, Burlöv Centralstation (WSP rev. 180507) 
PM Pendlarparkering (intern)
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-01-16 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:665-214

§ 3
Antagande av detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralsta-
tion .

Kommunstyrelsens planutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Gerp Burlöv AB underskrivet och av kommunfullmäktige antaget explo-
ateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation.

Ärendebeskrivning

Detaljplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv 
C d.v.s. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till den nya 
pendlarstationen. Utvecklingen av området som är en nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs 
kommun är viktig. Det handlar om att skapa en attraktiv stadsdel, bebyggelse med hög kvalitet, goda för-
utsättningar för service och företag, trygghet, tillgänglig kollektivtrafik och täthet. Parkeringen mellan 
Burlöv Center och stationen omvandlas till blandad stad med två trivsamma torg och goda kommunikatio-
ner. Inom området byggs två kvarter samt ett parkeringshus inklätt med bostäder.

Planen innebär stora möjligheter för kommunen och samtidigt stora investeringar.

Detaljplanen tas fram med utökat standardförfarande.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 20 december 2017 och 31 januari 2018. Detaljplanen var ute på 
granskning mellan 17 oktober och 11 november 2018. Efter granskningen har endast redaktionella änd-
ringar och förtydliganden gjorts.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning 
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationsplan 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande
Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210) 
Riskutredning (ÅF 171110) 
Bullerutredning (Åf) 
Trafikutredning (WSP 171108) 
Parkeringsutredning pendlarparkering Burlöv station (WSP 171027) 
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Planutskott Sammanträdesdatum 2019-01-16 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Parkeringsutredning detaljplan för del av Tågarp 15:1 m fl, Burlöv Centralstation (WSP rev. 180507) 
PM Pendlarparkering (intern)
___
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TJÄNSTESKRIVELSE

DATUM

2018-12-05

1/4

DIARIENUMMER

KS/2016:665

Kommunledningskontoret 
Handläggare: Gärda Sjöholm 
Telefon: 040-625 61 43 
E-post: garda.sjoholm@burlov.se 

  

Beslut om antagande för Detaljplan för del av Tågarp 
15:1 m.fl., Burlöv Centralstation

Sammanfattning
Detaljplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad 
runt Burlöv C d.v.s. Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Syftet är också att skapa god till-
gänglighet till den nya pendlarstationen. Utvecklingen av området som är en nod för Arlöv, Kro-
netorpstaden och hela Burlövs kommun är viktig. Det handlar om att skapa en attraktiv stads-
del, bebyggelse med hög kvalitet, goda förutsättningar för service och företag, trygghet, till-
gänglig kollektivtrafik och täthet. Parkeringen mellan Burlöv Center och stationen omvandlas till 
blandad stad med två trivsamma torg och goda kommunikationer. Inom området byggs två 
kvarter samt ett parkeringshus inklätt med bostäder.

Planen innebär stora möjligheter för kommunen och samtidigt stora investeringar.

Detaljplanen tas fram med utökat standardförfarande.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 20 december 2017 och 31 januari 2018. Detaljplanen var 
ute på granskning mellan 17 oktober och 11 november 2018. Efter granskningen har endast 
redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar 

att godkänna granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Bur-
löv Centralstation 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att ett av Gerp Burlöv AB underskrivet och av kommunfullmäktige 
antaget exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Tågarp 15:1 
m.fl., Burlöv Centralstation 
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Redogörelse för ärendet
Antagandehandlingar är nu framtagna för Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Central-
station. 

Detaljplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad 
runt Burlöv C det vill säga Burlövs centralstation och Burlöv Center. Utvecklingen av området 
som är en nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun är viktig.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättning för:

 En attraktiv stadsdel: Utveckla en central och identitetsskapande ny stadsdel och skapa 
en sammanhängande stadsstruktur, mellan stationen och Burlöv Center, med attraktiva 
stadsrum och bostäder i kollektivtrafiknära läge.

 Bebyggelse med hög kvalitet: Ge förutsättningar för ny bebyggelse som är ut-formad 
med hänsyn till Arlövs befintliga bebyggelse, som är riksintresse för kul-turmiljö, och 
skapa en ny framsida till Arlöv, Burlöv Center och hela kommunen. Området ska därför 
gestaltas och byggas ståndsmässigt och med hög kvalitet.

 Service och företag: Skapa en stadsdel med goda förutsättningar att fungera som stads-
kärna och lokalt servicecentrum. Området ska understödja befintliga verksamheter och 
service och ge möjligheter för nya.

 Trygghet: Skapa ett område där alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig 
välkomna och trygga. Burlöv C ska fungera som en välkomnande entré, trygg, enkel, 
trevlig och personlig med allmänna platser där folk vill vara.

 Tillgänglig kollektivtrafik: Stödja hållbart resande för kommuninvånare och andra rese-
närer. Det ska vara god tillgänglighet för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. Entrén till 
stationen ska vara funktionell och attraktiv. Här skapas goda förut-sättningar för pend-
larparkering.

 Täthet: Utnyttja marken effektivt i ett centralt läge i anslutning till en kollektiv-tra-
fiksnod med goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Planförslaget möjliggör:

 Två sammankopplade torg, stationstorget som är grönt och tar upp nivåskillnaden mel-
lan Hantverkaregatan och stationstunneln med trappor och hissar upp till perrongerna 
och marknadstorget som är hårdgjort och mer stadsmässigt med kommers och uteser-
veringar vid Burlöv Center.

 Två kringbyggda kvarter, det stora och det lilla, i anslutning till marknadstorget, med bo-
städer, handel och kontor. Ett parkeringskvarter med ett parkeringshus inklätt med bo-
städer och service, utförs som en del av Burlöv Center. Bebyggelsen föreslås bli fyra till 
fem våningar hög, med en indragen översta våning. Ett högre hus om tio våningar mar-
kerar stationens läge i fonden på Kronetorps allé. Totalt möjliggör detaljplanen knappt 
350 bostäder.

 Hållplatser och vändplats för busstrafik till Malmö, Lund, Lomma och Staffanstorp.
 Bilparkering i ett parkeringshus i nordvästra hörnet på Burlöv Center, för pendlare, bo-

ende, arbetande och besökande till butikerna. Det finns även möjlighet till boendepar-
kering under en upphöjd gård i det stora kvarteret.

 Pendlarparkering för cykel i flera olika lägen vid stationen.
 Vånggatan, som förses med bullerskydd mot Lillevångsområdet, öppnas för genomfarts-

trafik. Gatan öppnas för att möjliggöra åtkomst till stationen med buss och till parke-
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ringshuset för biltrafik. Detta göra också att Burlöv Centers inlastning kan angöras från 
Lundavägen istället för Hantverkaregatan.

Samråd

Förslaget var ute på samråd mellan 20 december 2017 och 31 januari 2018. Under samrådet 
kom en mängd yttranden in. De handlade om kommunens kvarter mellan järnvägen och Hant-
verkaregatan, Riksintresse för kulturmiljö, dagvattenhantering, buller och risk.

Efter samrådet togs kommunens kvarter mellan järnvägen och Hantverkaregatan bort ur pla-
nen. Avsikten är att arbeta vidare med kvarteret i en markanvisningstävling och därefter fort-
sätta planprocessen och ta fram en separat granskningshandling för kvarteret.  

Efter samrådet justerades även torg, gator och bebyggelsens höjd och placering. Vidare togs en 
bullerutredning fram och trafik, dagvatten och risk förtydligades.

Granskning

Förslaget var ute på granskning mellan 17 oktober och 11 november 2018. Efter granskningen 
har följande redaktionella ändringar och förtydliganden 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 bestäm-

melse 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 bo-

städer 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 bul-

lerutredningen.
 Bostäder på parkeringshusets tak har beskrivits tydligare. 

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef
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Handläggare

Handläggare för ärendet har varit planarkitekt Gärda Sjöholm. Fram till granskning var även planstrateg 
Erik Karlsson handläggare. Stora delar av planeringsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
deltagit i handläggningen av ärendet.
Ärendebilagor

Planbeskrivning 
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationsplan 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande
Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210) 
Riskutredning (ÅF 171110) 
Bullerutredning (Åf) 
Trafikutredning (WSP 171108) 
Parkeringsutredning pendlarparkering Burlöv station (WSP 171027) 
Parkeringsutredning detaljplan för del av Tågarp 15:1 m fl, Burlöv Centralstation (WSP rev. 180507) 
PM Pendlarparkering (intern)
Beslut i ärendet delges

Maria Kaye, Senior Manager, Asset Management and Development, Grosvenor Europe 
maria.kaye@grosvenor.com
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Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom kom-
munen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen 
får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta 
med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning (denna handling). 
Planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen 
vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med begränsat standardförfa-
rande, standardförfarande eller utökat förfarande. De två senare omfattar två remissrun-
dor (samråd och granskning), där sakägare, myndigheter och andra berörda kan komma 
in med synpunkter. Därefter antar kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att 
ingen överklagar beslutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att anta-
gandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat stan-
dardförfarande godkänner samrådskretsen förslaget i samrådet och granskning krävs inte.

Denna detaljplan tas fram med utökat standardförfarande. Planhandling tillhör antagan-
deskedet. Om inga oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft våren 2019.

Planprocessen

2017-12-20

2018- 01-31 2018-11-11

2018-10-17 PLU 2019-01-16

KS 2019-01-21

KF 2019-02-04

Vår 2019
- -

Samråd Granskning Antagande Laga Kraft
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Visionsbild av det nya marknadstorget, bild: Arkitema Architects.

PLANENS SYFTE
Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv C d.v.s. 
Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till 
den nya pendlarstationen. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela 
Burlövs kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa:
•   En attraktiv stadsdel: Utveckla en central och identitetsskapande ny stadsdel och 

skapa en sammanhängande stadsstruktur, mellan stationen och Burlöv Center, med 
attraktiva stadsrum och bostäder i kollektivtrafiknära läge. 

•   Bebyggelse med hög kvalité: Ge förutsättningar för ny bebyggelse som är utformad 
med hänsyn till Arlövs befintliga bebyggelse, som är riksintresse för kulturmiljö, och 
skapa en ny framsida till Arlöv, Burlöv Center och hela kommunen. Området ska där-
för gestaltas och byggas ståndsmässigt, med god vardagarkitektur och hög kvalitet.

•   Service och företag: Skapa en stadsdel med goda förutsättningar att fungera som 
stadskärna och lokalt servicecentrum. Området ska understödja befintliga verksam-
heter och service och ge möjligheter för nya.

•   Trygghet: Skapa ett område där alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna 
sig välkomna och trygga. Burlöv C ska fungera som en välkomnande entré, trygg, 
enkel, trevlig och personlig med allmänna platser där folk vill vara. 

•   Tillgänglig kollektivtrafik: Stödja hållbart resande för kommuninvånare och andra 
resenärer. Det ska vara god tillgänglighet för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 
Entrén till stationen ska vara funktionell och attraktiv. Nära stationen ska finnas goda 
förutsättningar för pendlarparkering.

•   Täthet: Utnyttja marken effektivt i ett centralt läge i anslutning till en kollektivtra-
fiknod med goda förutsättningar för ett hållbart resande. 
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PLANENS HUVUDDRAG
Parkeringen mellan Burlöv Center och stationen omvandlas till blandad stad med två triv-
samma torg och goda kommunikationer. Inom området byggs två kvarter samt ett parke-
ringshus inklätt med bostäder. 

Planen innebär stora möjligheter för kommunen och samtidigt stora investeringar.

Planförslaget möjliggör
•   Två sammankopplade torg, stationstorget som är grönt och tar upp nivåskillnaden 

mellan Hantverkaregatan och stationstunneln med trappor och hissar upp till per-
rongerna och marknadstorget som är hårdgjort och mer stadsmässigt med kommers 
och uteserveringar vid Burlöv Center.

•   Två kringbyggda kvarter, det stora och det lilla, i anslutning till marknadstorget, med 
bostäder, handel och kontor. Ett parkeringskvarter med ett parkeringshus inklätt 
med bostäder och service, utförs som en del av Burlöv Center. Bebyggelsen föreslås 
bli fyra till fem våningar hög, med en indragen översta våning. Ett högre hus om tio 
våningar markerar stationens läge i fonden på Kronetorps allé. Totalt möjliggör de-
taljplanen knappt 350 bostäder.

•   Hållplatser och vändplats för busstrafik till Malmö, Lund, Lomma och Staffanstorp.
•   Bilparkering i ett parkeringshus i nordvästra hörnet på Burlöv Center, för pendlare, 

boende, arbetande och besökande till butikerna. Det finns även möjlighet till boen-
deparkering under en upphöjd gård i det stora kvarteret.

•   Pendlarparkering för cykel i flera olika lägen vid stationen.
•   Vånggatan, som förses med bullerskydd mot Lillevångsområdet, öppnas för genom-

fartstrafik. Gatan öppnas för att möjliggöra åtkomst till stationen med buss och till 
parkeringshuset för biltrafik. Detta göra också att Burlöv Centers inlastning kan angö-
ras från Lundavägen istället för Hantverkaregatan.

PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:

•   Planbeskrivning (denna handling)
•   Plankarta med planbestämmelser
•   Illustrationsplan
•   Samrådsredogörelse
•   Granskningsutlåtande

Följande handlingar skickas inte ut men finns på kommunens hemsida:
•   Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210)
•   Riskutredning (ÅF 171110)
•   Bullerutredning (ÅF 181002)
•   Trafikutredning (WSP 171108)
•   Parkeringsutredning pendlarparkering Burlöv station (WSP 171027)
•   PM Pendlarparkering (180921) 
•   Parkeringsutredning detaljplan för del av Tågarp 15:1 m fl, Burlöv Centralstation 

(WSP rev. 180507)
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Hantve
rka

rega
tan

Lundavägen

Vånggatan

Lillevånggatan

Lillevången

Burlöv Center

Tågstation

PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet utgörs av ytan mellan Burlövs station och Burlöv Center med bland annat 
del av Hantverkaregatan och Burlöv Centers parkering. Vånggatan och Lillevångsgatan 
med korsningen Lundavägen-Lillevångsgatan-Svenshögsvägen ingår också i planområdet. 

Areal
Planområdet är knappt 5 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 15:10 och del av fastigheterna Tågarp 15:1, 18:1 
och 21:37 samt Arlöv 22:146 som alla ägs av Burlövs kommun. Planområdet omfattar ock-
så del av Tågarp 15:5, som ägs av Trafikverket, en mindre del av samfälligheten Arlöv S:17 
samt delar av de två privatägda fastigheterna Tågarp 15:13 och Tågarp 15:4. Planområdet 
gränsar till ett antal privata fastigheter i Lillevångsområdet.

Karta som visar planområdet.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tats.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken
Riksintresse för kulturmiljö
Hela den del av Arlöv som ligger mellan Södra stambanan och Stockholmsvägen är riks-
intresse för kulturmiljö. Det som i motiveringen berör stationsområdet är beskrivningen 
av de större regionala och nationella kommunikationsstråkens förhållande till tätorten. 
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzon. Riksin-
tresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätor-
ter eller av det lokala näringslivet. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kommer 
att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. Södra stambanan är av internatio-
nell betydelse och ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Södra 
stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för både person- 
och godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska godsnätet. Både 
Burlövs och Åkarps stationer utmed Södra stambanan är av riksintresse. Bedömningen 
har gjorts att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Översiktplan/Framtidsplan
I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsförklarad 2018-05-02) 
pekas området kring stationen ut som det område i kommunen som har störst potential 
att utvecklas med magneterna Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Planförslaget 
överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

Planprogram
Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun
Syftet med planprogrammet är att ge en översiktlig bild av de förändringar utbyggnaden 
av stambanan, från två till fyra spår, innebär i Burlövs kommun och vilka möjligheter detta 
ger längs med stambanan. Programmet beskriver bland annat att ett nytt torg bör skapas 
i anslutning till stationen. Torget bör omges av ny bebyggelse med entréer mot torget och 
entrévåningar med butiker, lokaler, bostäder m.m. för att skapa liv i fasaderna. Möjlighe-
ten att flytta busstrafiken till stationen beskrivs också. Planprogrammet var ute på gransk-
ning 2015. 

Planprogram Kronetorpstaden
Planprogrammet syftar till att skapa en helhetsbild för utbyggnaden av Kronetorpsom-
rådet och möjliggöra en långsiktig utbyggnad av området som kommer att rymma minst 
4500 bostäder samt skolor, kontor, badhus, idrott och parker. Området Burlöv C ingår inte 
i planprogrammet men utbyggnaden av Burlövs Centralstation är en förutsättning för 
utbyggnaden av Kronetorpstaden. Målsättningar för utvecklingen inom planprogramsom-
rådet har stor betydelse även för området inom denna detaljplan. Planprogrammet var 
ute på samråd sommaren 2017. 
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Arlöv

Kronetorp

Nya badhuset

Burlöv C

Nya Burlöv Centralstation i förhållande till planprogrammet för Kronetorpstaden och det nya badhuset. 

Parallella uppdrag 2011
Fyra arkitektkontor inbjöds 2011 till parallella uppdrag kring utformningen av Burlövs sta-
tion. De presenterade idéer för bebyggelsen och utvecklingen kring stationen. De studera-
de också stationen i sitt sammanhang.

Gemensamt för de fyra förslagen var följande slutsatser:
•   Arlöv som ort och Burlövs kommun som helhet behöver en tydligare identitet. Det 

regionala stationsområdet med Burlövs station, Burlöv Center inkluderat, kan bli 
kommunens identitetsbärare. 

•   Det är i området runt stationen som tätare bebyggelse med väldefinierade gaturum, 
platser och parker bör skapas. Området närmast stationen kan då bli attraktivt för 
kontorsverksamhet, tillsammans med handel och bostäder. Kommunen bör sträva 
efter att utnyttja marken väl genom att bygga så nära spåren som möjligt. 

•   Ett tydligt avgränsat torg bör uppföras mellan Burlöv Center och Burlövs station som 
binds ihop med en förbindelselänk och siktlinje. 

•   Stationen måste lyftas fram, annonsera sig och bli mer synlig, tydlig och lättillgäng¬-
lig, i bebyggelsen. 

•   Burlöv Center bör kläs in med byggnader som vänder sig ut mot gaturum och platser. 
•   Det är viktigt med stora, nära cykelparkeringar på båda sidor om stationen. 
•   Bilparkering ska ske som kantstensparkering eller parkering i hus istället för på stora 

markparkeringsytor. 
•   Ett högt landmärke kan byggas vid stationen för att annonsera läget.
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De övergripande slutsatser som drogs 2011 är fortsatt relevanta och har utgjort grunden 
för planarbetet. 

Parallella uppdrag 2016
I inledningen av detta planarbete, 2016, deltog två arkitektkontor i ett parallellt uppdrag 
som omfattade aktuellt planområde. Bebyggelsestruktur framtagen av Arkitema archi-
tects i det parallella uppdraget har legat till grund för utformning av detaljplanen.

Gällande Detaljplaner
250 Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom Arlöv
Laga kraft 2017-07-04. Genomförandetiden slutar 4 juli 2022. Planen möjliggör utbyggnad 
av Södra stambanan från två till fyra spår med en utbyggnad av Burlövs station. Delar av 
planområdet ingår i denna detaljplan av tydlighetsskäl. Planförslaget innehåller samma 
bestämmelser som gällande plan i anslutning till järnvägen.

162 Detaljplan för Tågarp 15:4 (Burlöv Centrum)
Laga kraft 1995-05-18. Allmän platsmark gata och kvartersmark för handel och centrum 
berörs. 

73 Detaljplan för Burlöv Centrum
Fastställd 1970-07-16. Mark som ingår i planförslaget är allmän platsmark i form av gata 
(del av Hantverkaregatan och del av Lundavägen) och plantering samt kvartersmark i om-
råde för service-, hantverk- och småindustriändamål. Det är delar av fastigheterna Tågarp 
15:10 och 15:13 som berörs inom kvartersmark.

Karta som visar gällande detaljplaner i och runt planområdet. Skraffering och röda siffror visar pågående 
planarbete.
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BAKGRUND
Platsens historia
Järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes 1856. Arlöv växte som ort, med bl.a. bostä-
der till arbetarna på sockerbruket. 1871 fick Arlöv en station. Den låg mellan det växande 
sockerbruket och Järnvägsgatan. 

På 1960-talet startade miljonprogrammet och en ny, expansiv period i Arlövs historia. Då 
byggdes bostäderna i Lillevångsområdet och Burlöv Center invigdes 1971.Ungefär samti-
digt som Burlöv Center byggdes tillkom också höghusområdet Svenshög, som ligger söder 
om köpcentrat. Norr om järnvägen revs Tågarps by 1973 för att ge plats åt den växande 
industribyn.
  
En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983 mellan Burlöv Center och Arlövs företagsby, en 
dryg km nordost om den gamla som revs 1987. Stationen fick namnet Burlövs station.

Pågående detaljplanearbete
Intill planområdet pågår arbetet med fler detaljplaner. Fastighetsägaren för Tågarp 15:13 
vill utveckla sin fastighet och har fått planbesked (dp 277). För kommunens egna kvarter 
sydöst om stationen kommer planarbetet fortsätta under 2018/2019 med en markanvis-
ningtävling (dp 280). Utöver detta pågår planarbete på Tågarp 15:11 (dp 276) och norr om 
spåren.

Övriga kommunala styrdokument och beslut
Trafikplan 
Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument med målet att skapa att-
raktiva livsmiljöer och ett hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen gående, 
cyklister och resande med kollektivtrafik ska utgöra minst 2/3 av alla resor. Andra övergri-
pande mål är bl.a. fler gående och cyklister, tydligare och tillgängligare trafiksystem, stärka 
förutsättningar för kollektivtrafiken och tryggt och trafiksäkert trafiksystem.

Den övergripande inriktningen för Burlövs station formuleras enligt följande: ”Burlöv ska 
fortsätta sitt nära samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken och andra intressenter för 
Södra stambanan. Burlövs station ska utvecklas till Burlöv Centralstation, en station för 
hela kommunen och regionen. Centralstationen utvecklas till ett komplett resecentrum 
där olika trafikslag samordnas.”
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Områdets karaktär
Området kring Burlöv station domineras idag av köpcentrat Burlöv Centers stora byggnad 
och stora asfalterade markparkeringar. Det är ett storskaligt,splittrat handelsområde. Trots 
de stora ytorna rör sig dagligen mycket folk till, från och genom området. Stationen och 
köpcentrat skapar en puls till det annars tomma och asfalterade området. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet omfattar den del av Burlövs Center där Plantagen tidigare legat samt cen-
trets fasader mot järnvägen och Lillevångsgatan. Längs järnvägen utanför planområdet 
ligger handels- och industribyggnader.

Bostäder
Lillevångsområdet gränsar till planområdet med bostadshus i en- och en och enhalvplan 
väster om Vånggatan gränsar till planområdet. Söder om planområdet på södra sidan av 
Lundavägen ligger miljonprogramsområdet Svenshög med hög bebyggelse. Det finns inga 
befintliga bostäder inom planområdet.

Offentlig och kommersiell service
Burlöv Center, med dagligvaruhandel och annan kommersiell service ligger delvis inom 
planområdet. Köpcentret som är lätt att nå med tåg och bil har kunder från ett stort 
omland, de flesta kommer med bil. Utanför planområdet ligger bageri och butiker samt 
verksamheter, som inte får vara störande, längs järnvägen. 

Förskola och skola finns i Svenshög ca 500 m från stationen och det är ca 700 m till vård-
centralen.

Mark och vegetation
Detaljplaneområdet består till stora delar av asfalterade gator och stora parkeringsytor. 
Vid Burlövs station i planområdets nordvästra del finns en grönyta med uppvuxna träd. 
Mellan Lillevångsgatan och före detta Vånggatan finns en grön ridå av höga buskar. 

Planområdet sluttar från nordväst mot sydost. Eftersom tågspåren ligger i marknivå sluttar 
marken ned mot tunneln under spåren. 

Lek och rekreation
I Lillevångsområdet finns en lekplats. Närmsta större park är Svenshögsparken ca 500 m bort. 

Vy mot Hantverkaregatan, Frasetti t.hVy mot Burlöv Center
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Från söder kan gående- och cyklande angöra stationen via Tågarpsstigen, Vånggatan eller 
Hantverkaregatan. Från Tågarpsstigen går en gång- och cykelväg längs Hantverkaregatan 
mot Badhuset och Åkarp. Stationsplattformarna angörs via en tunnel. Merparten av cykel-
parkeringarna finns idag på den sydöstra sidan om stationen.

Kollektivtrafik
Pågatåg i båda riktningarna stannar vid Burlövs station varje halvtimme. Buss 130 mellan 
Malmö och Lund stannar på Lundavägen söder om Burlöv Centers. Buss 130 går var 10:e 
minut i rusningstid och annan tid var 20:e minut.

Biltrafik
Lillevångsgatan är idag endast angöring till Lillevångsområdet från Lundavägen. Genom-
fart till Hantverkaregatan är inte möjlig. Vånggatan fungerar endast som infart till Burlöv 
Centers lastintag från Hantverkaregatan. Lillevångsgatan och Vånggatan ligger parallellt 
med varandra men skiljs åt av en grön trädridå. Hantverkaregatan är inte öppen för 
genomfartstrafik väster om Vånggatan. Infart till och från parkering till Burlöv Center sker 
från Kronetorpsvägen, korsningen tillåter endast högersväng till och från Kronetorpsvä-
gen. 
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Legend

Planområde

VA Syd ledningar

E ON ledningar

Skanova

Öppet stadnät

Befintliga ledningar inom planområdet

Teknisk försörjning
Ledningar
I området finns ledningar i Hantverkaregatan, Lundavägen och Lillevångsgatan. Det finns 
även ledningar under del av Burlöv Centers byggnad och på centrets parkering i nordväst. 
Flera av ledningarna passerar Södra stambanan i nära anslutning till tågstationen.
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MÅLSÄTTNING OCH VISION
När pendlarstationen Burlöv Centralstation får sexminuterstrafik år 2024 ska den som sti-
ger av i Burlöv mötas av en växande stadsdel med ny identitet. En mötesplats som utstrå-
lar framåtanda, attraktivitet och trygghet.
 
Vision 
En modern pendlarstation med omfattande tågtrafik är mycket mer än en hållplats. År 
2030 förväntas 6000 personer per dag stiga av eller på tågen vid Burlöv Centralstation. 
Platsen inbjuder till att stanna upp och kanske träffa vänner för ett restaurangbesök eller 
bara ta en kaffe på väg hem från jobbet. Här blir vardagslivet enkelt med tjänster koppla-
de till pendlarstationen. Kanske väntar en färdigpackad matkasse eller så är bilen tvättad, 
låneboken framlagd eller frisörsbesöket snabbt avklarat. De som väntar på buss eller tåg 
har tillgång till reseinformation i realtid. Den som handlar i köpcentret kan se när tågen 
går och att de går i tid. Att vänta är bekvämt och emellanåt även lustfyllt.

Stationen har förutsättningar att bli navet och motorn i utvecklingen av den nya stads-
delen Kronetorpstaden. Men Burlöv C är mer än en tågstation, det är en ny framsida och 
välkomnande entré för hela Burlöv. Här är det enkelt, tryggt och trevligt. Här, i en god 
vardagsmiljö, sätts människan i centrum. Burlöv C ska innehålla ett blandat bostadsut-
bud samt privat och offentlig service i bottenvåningarna. Gator och torg uppmuntrar till 
vistelse och fungerar som mötesplatser. Aktiva platser är också trygga platser. Platsen 
annonseras med höga hus, landmärken, i stationens omedelbara närhet. Gator, torg och 
nya hus är alla gestaltade med omsorg och hög kvalitet. Burlöv C är en stolthet för hela 
kommunen!
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En plats för alla Identitet Urbant 

Våga satsa! KonstAnvändbart

Leva och bo Nära till alltMötesplats
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APOTEK
APOTEK

’s mek Coffee!
Hämta din matkasse här!

LEDIGA 
PLATSER

Välkommen!

48

Nästa avgång:

13.05 Lomma 
13.10 Lund C
13.00 Köpenhamn C

GYM
24/7

Lä llgänglig informa on om 
bussar och tåg.

Hämta matkassen här. Vi fixar cykeln medan du jobbar!

Stanna och ta en 
kaffe med kollegan.

Nära ll service och bu ker!

Enkelt a  resa 
vidare med buss.

Interak v skylt med ljus 
visar tågens avgångar.

E  träningspass på 
vägen hem?

Cykelmek
Välkommen hit!

LOUNGE

BUSS  TÅG

SKÅNETRAFIKEN

NÄSTA TÅG
13.05 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.15 Åkarp - Lund
13.20 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.22 Åkarp - Lund
13.24 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.15 Åkarp - Lund
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10m 50m

Illustrationsplan: planområdet tillsammans med befintlig bebyggelsestruktur runt området. Punktstreckad 
linje visar planområdets gräns. Rastrerad yta visar stationskvarteret där markanvisningstävling planeras.
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Stationstorget

Marknadstorget
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Helhet, struktur
Planförslaget innehåller två nya kvarter norr om Burlöv Center. Båda kvarteren är kring-
byggda och har inre privata gårdsrum. Mellan kvarteren bildas ett marknadstorg. Norr om 
Hantverkaregatan planeras ett torg som lutar ner mot stationen. I Burlöv Centers nordväs-
tra hörn föreslås ett parkeringshus. Parkeringshuset, liksom Burlöv Centers norra sida kläs 
med bostäder och med lokaler i bottenvåningen. Runt stationstorget planeras också för ny 
bebyggelse, men i andra detaljplaner. 

Vånggatan längs Burlöv Centers södra fasad öppnas för trafik. Den gestaltas som en stads-
gata med trädplantering och bullerskydd mot Lillevångens villor. 

På följande sidor beskrivs allmän platsmark och kvartersmark som det regleras i plan-
kartan. Under planprocessen har material tagits fram gällande gestaltning och kvalité. 
Arkitema architects har tagit fram förslag på gestaltning av torgen och Hantverkaregatan 
och Brunnberg & Forshed har ritat förslag för den nya bebyggelsen. Materialet har varit 
underlag till bestämmelser i plankartan. Delar av materialet presenteras här ch avses 
fungera som program för kvalité, gestaltning, identitet och karaktär i genomförandeskedet. 

Allmän platsmark
I detaljplanen föreslås två nya torg som binder samman Burlöv Centralstation med Burlöv 
Center över Hantverkaregatan. De två sammanhängande torgen utgör planområdets 
viktigaste publika rum. Torgen ska gestaltas så att de får varsin tydlig identitet och inbju-
der till vistelse. Hantverkaregatan och Vånggatan blir stadsgator med busshållplatser, 
kantstensparkering och trädplanteringar. Hantverkaregatans gestaltning och beläggning 
förstärker kopplingen mellan de båda torgen. Torgen och gatorna kring Burlöv C kommer 
att bli några av kommunens mest centrala och viktiga, därför är det viktigt att gestaltning 
och material får hög kvalitet och utformas långsiktigt och hållbart.

Visionsbild från Hantverkaregatan mot marknadstorget, bild: Brunnberg & Forshed
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Illustrationplan stationtorget

1m 10m

1m 10m
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Cykelp.
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Cykelp.

Cykelp.
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Tak

Busshållplats

HCP parkering
Busshållplats

Tillgängligt 
gångstråk

Tillgängligt 
gångstråk

Övergång

Cykelstråk

Cykelstråk Cykelstråk

Cykelväg

Paviljong/
kaffevagn

Uteservering

Linspänd belysning

Trappsteg

Plantering
m sittänk

Plantering
m sittänk

Stationstorget

Marknadstorget

Burlöv Centralstation

Stationstorget
Torget närmast stationen är ett grönt, planterat stationstorg med trappor och ramper. 
Torget tar upp höjdskillnaden mellan Hantverkaregatan och stationsentrén samtidigt som 
det inbjuder till vistelse med sittplatser och planteringar. I torgets östra del finns ett rörel-
sestråk för gående, i den siktlinje som skapas mellan stationen och Burlöv Center. Detta 
stråk bidrar ytterligare till att skapa en tydlig fysisk och visuell kontakt mellan stationen 
och Burlöv Center.

Flöden och tillgänglighet
Hantverkaregatan ligger 4 m högre än tunneln som är entrén till tågstationen. Lutningen 
har studerats noga och olika rörelsestråk skapats över platsen. Ett tillgängligt gångstråk 
med anpassad lutning markeras tydligt för den funktionsnedsatte. Det leder mellan plat-
ser med bänkar för vila längs med vägen. Det finns även ett cykelstråk och en gen gång-
väg med trappor. Cykelstråket slingrar och är avgränsat med pollare för att sänka farten 
och skapa ett lugnare och tryggare torg. I norra hörnet på torget ansluter ett cykelstråk i 
förlängningen av Tågarpsstigen. Möjligheten att placera en hiss mellan gatuplan och tun-
nelns nivå i den intilliggande byggnaden utreds i detaljplan för stationskvarteret. 
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Illustration av en grön ö, bild: Arkitema architects

Växter och möbler
Hela stationstorget uppfattas som grönt och har mycket växter och planteringar. På torget 
finns gröna öar i olika storlek. Öarna har en ängskaraktär, smala stigar för nyfikna barn 
och begränsas i nederkant av platsbyggda bänkar. I planteringsöarna finns goda möjlig-
heter att placera konst. Planteringsöarna anpassas till höjdskillnaderna på torget så att 
dagvatten leds in i övre delen och fördröjs medan nedre kanten förses med sittplatser.   
Upphöjda gröna tak, som i gestaltning och uttryck liknar de gröna öarna, skyddar väntan-
de resenärer och parkerade cyklar. Det ger regnskydd på torget och inte bara i tunneln.

Belysning är en viktig del för platsens trygghet. Den bör vara spridd. På stationstorget 
föreslås inslag av linspänd beslysning som skapar ett känslan av ett gemensamt tak och 
förstärker platsens identitet.

Information om tåg och bussavgångar ska vara lättillgängligt och synligt, inarbetat i torgets 
gestaltning. Tillsammans med Skånetrafiken har lämpliga ställen för trafikinformation och 
resandeservice tagits fram. 

På torget ska finnas möjlighet för enklare serveringsvagn med sittplatser, förslagvis i an-
slutning till Frasettis bakverk. Det befolkar torget och gör stationen mer attraktiv.

Planeringar med ängskaraktär
foto: Arkitema architects

Linspänd belysning
foto: Arkitema architects

Sittbänkar runt upphöjda 
planteringar.
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Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

1:250

b

b

a

a

Stationstorget sektion a-a
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Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

Plantering Planteringsbädd +
sittbänk

Stödmur
Paviljong

Cykelpassage
3 m

Tillgänglighets-
anpassad
gångpassage

Befintlig 
bebyggelse

Cykelparkering+
Sedumtak

ButikslokalKvarter som gestaltas genom 
markanvisningstävling

1m 5m

1:500

Stationstorget sektion b-b
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Vy mot Burlöv Center från stationsplattformen. Tidig visualisering av det sluttande stationstorget, Arkitema 
architects.

Möbler
Skånetrafiken har ett framtaget designkoncept för sina stationer och väderskydd med 
utgångspunkt i ledorden tilltalande, tryggt och hållbart. Det innehåller även utvald ut-
rustning. Produkterna passar väl in på stationstorget, där hela torget är en typ av station. 
Skånetrafikens sortiment med färdiga produkter varieras med platsbyggda möbler, unika 
för platsen. 

Torgets väggar
På båda sidor av stationstorget planeras det för ny bebyggelse, men de ingår inte i den-
na detaljplanen. Kvarteret i sydväst, stationskvarteret, kommer att utvecklas vidare med 
en markanvisningstävling. Kvarteret planeras innehålla byggnader som ramar in torget 
innehållande kontor, bostäder, lokaler och förhoppningsvis hiss. I hörnet Stationstorget/
Hantverkaregatan föreslås ett högt hus som annonserar stationen. 

Nordost om torget är en detaljplan på gång för att utveckla fastigheten Tågarp 15:13. 
Del av fastigheten har tagits med i denna detaljplanen för att skapa en bra koppling över 
Hantverkaregatan vidare mot Burlöv Center. Platsen ger också möjlighet till tillfällig pavil-
jongsbyggnad på kvartersmark i anslutning till torget, med t.ex. caféverksamhet.

Det är viktigt att torgets kanter gestaltas med omsorg med tillfälliga avgränsningar innan 
de slutgiltiga ”väggarna” är byggda. Det kan ske med t.ex. plank, växtlighet och möjlighet 
till sittplatser. 
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Sluttande kanter på upphöjda växtbäddar. Exempel på tak som ger karaktär och identitet, 
Serpentine gallery London 2006 

Lampor som visar tågavgång, Trelleborgs station Slingrande gångvägar genom grönska med lin-
spänd belysning

Exempel på utrustning, cy-
kelställ, bild: Skånetrafiken

Ledstråk i markbeläggningDekorationer på stödmurar, foto: 
Arkitema architects

Kaffe på väg till tåget Exempel på utrustning, klocka och fristående bänk, 
bild: Skånetrafiken

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

CYKELSTÄLL MED RAMLÅS

Designkoncept
Tillhörande utrustning

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

FRISTÅENDE BÄNK (ROMB)

Designkoncept
Tillhörande utrustning

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

KLOCKSTAPEL MED SITTBÄNK OCH 
LEDSAGARPLATS
Den tillgänglighetsanpassade platsen och skylten för 
mötesplats kan demonteras om den inte behövs. 

Designkoncept
Tillhörande utrustning
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Marknadstorget
Marknadstorget föreslås vara ett kommersiellt torg med tydlig koppling till Burlöv Center. 
Det ska fungera som en ny mötesplats med uteserveringar och service. Mot torget ligger 
en av entréerna till Burlöv Center. Även parkeringshuset får uppglasad tydlig entré till 
torget. 

Marknadstorget ska vara ett flexibelt torg med möjligheter till tillfälliga användningar som 
förstärker torget som publik plats och gör det levande och befolkat. Därför har torget 
en större, öppen yta där det finns plats för handel efter säsong, bondens marknad och 
julmarknad men även möjlighet till olika events och uppträdanden. 

Illustrationplan marknadstorget
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1:250

BurlövBurlöv PPCenterCenter

Burlöv cykelserviceCafé Apotek

Garage i två våningar Kantzon med uteservering Paviljong ScenButikslokal Butikslokal Gårdsrum Gårdsrum

1m 5m

Marknadstorget mot Burlöv C sektion e-e (läge se föregående sida)
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Byggnader och möbler
Marknadstorget ska vara förberett för tillfälliga användningar. Därför består det av en öpp-
nare del med ett stort golv, som ramas in av långbänkar i trä. En upphöjd scen föreslås, 
som kan användas vid framträdanden, invigningar eller för spontanlek. På torget finns 
plats för t.ex. lekskulptur eller vattenlek. Det är viktigt i anläggandet av torget att planera 
för olika behov som kan uppstå t.ex. förbereda för elanslutningar och möjlighet till vatten.  

På torget finns möjlighet att uppföra en eller flera paviljonger. De kan fungera som t.ex. 
restaurang, café, butik eller utställninglokal. Möjlighet till paviljongsbyggnader regleras i 
planbestämmelserna för att förenkla bygglovsprocessen. Det är viktigt med genomtänkt 
gestaltning av paviljongerna.

Torget ligger orienterat så att uteserveringar längs kanten får goda solförhållanden och 
vistelsekvaliteter. Kvarteren runt torget har bred förgårdsmark. Det ger möjlighet att låta 
bottenvåningarnas verksamheter ta plats på torget med t.ex. uteserveringar eller handel. 

Belysning längs torgets östra kant och fasadbelysning skapar karaktär och lyser upp torget 
under dygnets mörka timmar. 

På torget finns ett par större träd. De fungerar som samlingspunkter och trädkronorna ger 
skydd och skugga somtidigt som de tillför liv i stadsrummen.

Golv
Marknadstorget har golv med en sammanhållen beläggning som går från vägg till vägg. 
Förgårdsmarken ska gestaltas som en del av torgets golv. Att hela platsen har ett samman-
hängande golv skapar en helhet. Hela golvet behöver inte ha samma material, men hela 
torget, inklusive förgårdsmark vid de nya kvarteren och vid Burlöv Center ska gestaltas 
som en helhet.

Vy mot Burlöv Centers entré, visulisering till parallellt uppdrag, Arkitema architects
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Marktegel Blandning av material Marktegel och hantering av dagvatten

Sammanhängande golvbeläggning och skulptural 
sittmöbel

Effektfull belysning som kan ändras efter säsong eller 
event

Uteserveringar Karaktärskapande bebyggelse vid torg

Scen för lek/eventTorghandel

Torgmöbler Lång bänk i trä Vattenlek på torg
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Cykelväg Trottoar KvartersmarkPlantering+
Parkering

Gata

1m2m3,25m2,5m7 m

Fastighetsgräns

1m 5m

g

g

j

j

Hantverkaregatan är i huvudsak bussgata och ska dimensioneras för tillgängliga busshåll-
platser. Gatan planeras vara öppen för personbilstrafik, men utformningen med t.ex. upp-
höjd körbana mellan torgen och busshållplatser där bussarna stannar i körbanan, minskar 
framkomligheten och sänker hastigheten. Det bidrar till en trygg trafikmiljö för framför allt 
gående och cyklister som rör sig mellan torgen. Hantverkaregatan anpassas efter befintlig 
trädrad mot Burlöv Center och föreslås få längsgående parkering, cykelbana och trottoar. 

Plantering+
cykelparkering

GataKvartersmark 
+Trottoar

Lilla kvarteret Kvartersmark

1 m 8 m 1 m

1m 5m

Sektion Hantverkaregatan (g-g)

Sektion Gränden (j-j)
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Gata TrottoarPlantering + 
bullerskydd

Plantering + 
parkering

Lillevångsgatan Förgårdsmark Gångväg

5,5 m 3,5 m 1,5 m 6 m 2,5 m 3,5 m 3 m

1m 5m

i

i

Vånggatan blir genomgående mellan Lundavägen och Hantverkaregatan för buss- och bil-
trafik. Och den byggs om till en grön esplanad med dubbla trädrader, nya busshållplatser 
och längsgående parkering. Lillevångsgatan byggs om och kortas av för att minska trafiken 
närmast befintlig bebyggelse och fungerar endast som infart till villorna. Tre nya utfarter 
skapas från Lillevångsområdet till Vånggatan. I delar fungerar Lillevångsgatan endast som 
gång- och cykelväg till stationen. Mellan Vånggatan och Lillevångsgatan ska anordnas ett 
bullerskydd i kombination med skyddande grönska. På norra sidan kantas Vånggatan av 
ny bostadsbebyggelse. En 3 m bred remsa planterad förgårdsmark skiljer bostäderna från 
gatan och bidrar ytterligare till en grön miljö mot Lillevången.

Anslutningen Lundavägen -Vånggatan byggs om så att Burlöv Centers lastintag nås från 
Lundavägen för att minska lastbilstrafiken över torgmiljön vid tågstationen och längs Lil-
levångsområdet. Lastintaget skärmas av med t.ex. plank och grönska. Korsningen Lunda-
vägen-Lillevångsgatan-Svenshögsvägen byggs om och ljusregleras. Detta underlättar för 
framkomlighet med buss. 

Sektion Vånggatan/Lillevångsgatan (i-i)

Gränden (sektion j-j)
Längs med Burlöv Centers nya, norra fasad planeras en ny smal gränd. Gränden är 10 m 
bred, 8 m på allmän platsmark och 1 m förgårdsmark på varje sida som inte får bebyggas. 
Med hänsyn till måtten är det inte tillåtet att ha balkonger längs gatan. 

Eftersom gränden blir så smal ska den, liksom marknadstorget, ha samma beläggning från 
vägg till vägg. Hela gaturummet upplevs på så vis som ett sammanhängande rum, där alla 
trafikanter delar samma ytor. På gatan är det tänkt att leveranser, angöring och viss bil-
trafik kan ske, men framförallt är det avsett för gående och cyklister. Gatan kan möbleras 
med träd, växtlighet och möbler för att ge en trafiksäker och trygg miljö.
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Visualisering av Vånggatan mot stationen

3 m förgårsmarkGångvägTrädrad och gatuparkeringTrottoarGrönt bullerskydd Infartsväg Lillevången Bilväg
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Grönt bullerskydd, foto: Johan Pontén, Miljöförvaltningen 
Stockholms stad, Stockholms stad, Lidingövägen

Trädplanterad gata med gatuparkering
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Ny bebyggelse
Målet är att skapa en blandad stad med kommers och handel i en trivsam, trygg och 
levande boendemiljö. Fokus ligger därför på aktiva, befolkade gator och torg. Utformning 
av bebyggelsen inriktas på att aktivera omgivningen och vad som syns i ögonhöjd. Utform-
ningskraven i planen gäller främst husens bottenvåningar. 

Kvartersstad
Den nya stadsdelen har en urban kvartersstruktur med tydlig uppdelning mellan offentligt 
och privat. De nya byggnaderna ligger sammanbyggda i kvartersgräns mot gata och torg. 
Byggnaderna ramar in och förtydligar de offentliga rummen. Inne i kvarteret finns privata, 
gröna, skyddade gårdsmiljöer. Kvarteren ska vara huvudsakligen sammanbyggda, men 
möjlighet finns för enstaka öppningar mot gatan. 

Liv och rörelse i gatorna är viktigt. Bostädernas fönster ger liv åt fasader och gator, verk-
samheter aktiverar gator och torg. För att uppnå det krävs omtanke kring entréer, fönster, 
verksamhetslokaler, plank och portar. I plankartan regleras detta med utformningsbe-
stämmelser. Entréer ska orienteras mot gata eller torg och vara genomgående så att man 
även kan komma ut på gården. I flera lägen i kvarteren finns möjlighet till stadsradhus i 
bottenvåningen med egna entréer, vilket blir ett trevligt inslag som erbjuder variation och 
befolkar gaturummet. 

Balkonger och burspråk gör det offentliga rummet mer varierande och spännande. Därför 
får balkonger byggas över gator och torg på 0,5 m och lägsta fri höjd av 4,7 m över mark. 
Detta gäller inte i gränden längs Burlöv Centers norra sida, där balkonger inte får finnas.

Bottenvåning
Verksamheter i bottenvåningen uppmuntras och tillåts i all ny bebyggelse. I vissa delar får 
bara centrumverksamhet byggas i bottenvåningen, i någon del krävs centrumverksamhet i 
minst 50 % av bottenvåningarna. I lägen där det i nuläget inte finns efterfrågan på lokaler 
regleras utformingen av bottenvåning som att minst 50 % av bottenvåningen ska innehålla 
verksamheter av öppen karaktär och ha fönster. Det betyder att bottenvåningen har ge-
nomsiktliga fönster mot omgivande gator. Där kan t.ex. finnas gemensamma tvättstugor, 
cykelförråd eller gemensamhetslokaler. Viktigt är att gestaltningen görs så att intrycket 
från gatan både ger insyn och bidrar till att fler ögon ser gatan. 
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Legend
lokal i bo envåning

50 % lokal i bo envåning 

möjlighet ll lokal i 
bo envånging

parkeringshus

I de lägen där bottenvåningen används till lokaler behövs en högre rumshöjd och golv-
nivån ska ansluta till gatans nivå. För att bebyggelsen ska bli flexibel och ge möjlighet att 
utvecka verksamheter i bottenvåningarna i framtiden regleras en lägsta våningshöjd för 
bottenvåningen av 4,5 meter i de nya byggnaderna vid torget. 

Med för hög sockel kan hus lätt bli avvisande och livlösa mot gatan, därför får sockel vara 
högst 80 cm. Med denna höjd erbjuds bra utblickar samtidigt som insyn förhindras då 
fönstrens underkant ligger i överkant på förbipasserandes ögonhöjd. 

Förgårdsmark
Alla hus ska ha minst en meter förgårdsmark mot allmän gata eller park. Förgårdsmarken 
kan fungera som buffert för de boende och samtidigt ge gatorna liv. I denna buffertzon 
finns plats att slå upp en dörr och att justera nivåskillnader. Zonen ger även frihet för 
placering av balkonger och utskjutande byggnadsdelar högre upp i huset. Mot gatorna 
kan förgårdsmarken delvis planteras, men mot torget och gränden ska förgårdsmarken ge-
staltas som intilliggande allmän platsmark för att intrycket av golv från vägg till vägg.  

Signalfabriken Sundbyberg, foto: Brunnberg 
och Forshed

Bokaler med entréer mot gatan, Norra Sorgenfri, Malmö

Lokaler annordnas i bottenvåningar. Det  skapar liv och ökar trygghet. Tvättstuga i bottenvåningen med 
stora fönster ut mot gatan.
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Bostadsentréer och planterad förgårdsmark ger karaktär 
och grönska till gatan, Ohboy, foto: Peter Carlsson

En vacker port välkomnar besö-
kare och ger huset värdighet.

Variation i material, burspåk och 
balkonger. Signalfabriken, foto:
Brunnberg & Forshed

Högt hus med fasader i tegel, 
Studio, Malmö

Grön förgårdsmark, Västra hamnen Malmö

På marknadstorget har omgivande kvarter extra bred förgårdsmark för att uppmuntra och 
förenkla för t.ex. uteserveringar och försäljning ute på torget. Mot Vånggatan har parke-
ringshuset 3 m förgårdsmark, för att kunna ha bostadsentréer och egna entrézoner. Där 
finns plats för t.ex. egen täppa, cykelparkering och ett litet bord och stolar.

Byggnadshöjder
Föreslagen bebyggelse är huvudsakligen 4 och 5 våningar, med en indragen takvåning. 
Byggnaderna är högre mot Hantverkaregatan för att skapa bullerskyddade inre gårdsrum. 
Takvåningen ska i huvudsak vara indragen 1,5 m från fasadliv för att intrycket från gatan 
inte ska vara för högt. Vissa delar, t.ex. trapphus kan dock ligga i fasadliv även på översta 
våning. På gården av det stora kvarteret finns möjlighet att placera en byggnad på gården 
med gavel mot Hantverkaregatan. I parkeringskvareret finns möjlighet att bygga på taket 
till parkeringshuset med högsta nockhöjd 7 m över takbjälklag. Det skulle t.ex. kunna vara 
radhus i två våningar.  

Ett hus i det stora kvarteret föreslås bli tio våningar högt. Längre fram i andra detaljpla-
ner kommer förmodligen ytterligare ett par högre hus föreslås. Platserna för dessa högre 
byggnader är valda utifrån var de i framtida bebyggelsestruktur kommer att markera 
viktiga lägen i närområdet, där de på så vis kommer att fungera som landmärken.
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Grön gård över underjordisk parkering, Sockerbruket LundGrönska på upphöjd bostadsgård, Greenhou-
se Augustenborg

Exempel på fasadutformning med t.ex. variation i rymt, material och takfot, illustration: Brunnberg & 
forshed

Fasadutforming
I Burlöv finns många byggnader med tegelfasader.  Flera är utförda med mönstermurade 
tegeldetaljer och puts. Detta ger en lokal karaktär åt bebyggelsen. Att ta upp teglet i fasa-
derna är ett sätt att materialmässigt länka samman Burlöv C med den äldre bebyggelsen. 

Den nya bebyggelsen ska hjälpa till att göra gator och torg levande. Det kan göras på 
många olika sätt och med enkla medel t.ex. val av material, färg eller gestaltning. Genom 
variationer i fasad vad gäller rytm och karaktär, att trapphus och bostadsenheter görs 
urskiljbara mot gatan eller små förskjutningar i gatulinje och takfotslinje (planen ger möj-
lighet att flytta in delar av huset något). Möjlighet till gavelhus på gården, som kan synas 
från gatan, i det stora kvarteret och indragna takvåningar bidrar ytterligare till ett varierat, 
spännande uttryck. 

Den högre byggnaden ska ha ett vertikalt uttryck med, trapphus, balkonger, byggnads-
kroppar och liknade uppdelade så att byggnaden ger ett slankt intryck. Det är extra viktigt 
att de höga husen i området har genomtänkt gestaltning, då de syns på långt håll och på 
flera sätt blir områdets fyrar och identitetsbärare. 

Gårdar
Det är viktigt att skapa skyddade, trivsamma och gröna bostadsgårdar. Två av tre bo-
stadsgårdar kommer att vara på tak till parkering. Planbestämmelse kräver att takbjälklag 
ska dimensioneras för att hålla för plantering av växter och träd. I byggnaden på Burlöv 
Centers tak blir det gemensam bostadsgård för bostäderna ut mot kvartersgränserna och 
radhusen på taket. Det lilla kvarteret har en mycket liten bostadsgård, därför tillåts inga 
förråd eller byggnader på gården. För att uppmuntra till fördröjning av dagvatten inom 
kvareret är det möjligt att bygga det på gårdarna.
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Lilla kvarteret
Det lilla kvarteret har ett mindre intimare gårdsrum. Byggnadshöjden är 4 våningen och 
en indragen takvåning mot det nordöstra hörnet. Kommersiella bottenvåningar mot mark-
nadstorget. I resten av kvarteret ska bottenvåningarna innehålla övriga lokaler, service och 
bostäder.

10m 50m

10m 50m

Stora kvarteret
Detta kvarter har ett större gårdrum med plats för t.ex. odling, under gården finns ett 
parkeringsgarage på 2 våningar.Infart till parkeringshuset finns på nordöstra sidan. Bygg-
nadshöjden varierar generellt mellan 4-5 meter med en indragen tagvåning. Kvarteret 
avslutas med en signalbyggnad på 10 våningar. Mot marknadstorget finns plats för en stor 
eller flera mindre kommersiella lokaler i bottenvåningen, övrig bottenvåning planeras med 
lokal/service.

10m 50m

Parkeringskvarteret
Parkeringshuset kläs med etage- och/eller studentlägenheter. På bottenvåningen har 
lägenheterna förgårdsmark mot Vånggatan med plats för utemöblering och grönska. 
Närmast köpcentrat planeras lokaler i bottenvåningen. Byggnadshöjden varierar mellan 
4 och 5 våningar. Byggnaden bryts upp i mindre delar med olika fasadmaterial/färger. På 
taket finns möjlighet för t.ex. radhus i två plan. Radhusen delar trapphus med flerbostads-
husen. Bostäderna delar även gård på taket till parkeringshuset. Gården ligger högre än 
Burlöv Centers nuvarande tak. Infarten till parkeringshuset sker från Vånggatan, dessutom 
finns en entré via ett trapphus direkt till köpcentrat/marknadstorget . 

Marknadstorget

M
ar

kn
ad

sto
rg

et

Marknadstorget
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Stationen är och förblir en viktig nod i gång- och cykelvägsystemet. Gång- och cykelba-
nor planeras längs Hantverkaregatan och Vånggatan. Tågarpsstigen förlängs och rundar 
stationskvarteret ner till stationen. Mellan byggnaden och banvallen och på stationstorget 
föreslås cykelparkering. 

Tunneln med uppgång till stationens plattformar blir den enda möjligheten att korsa spå-
ren i Arlöv mellan Lommavägen och Kronetorpsvägen. Cyklister och gående ska separeras 
i och utanför tunneln, t.ex. med hjälp av pollare, nivåskillnad eller markbeläggning, och 
ledas på ett tydligt sätt för att undvika konflikter mellan cyklister som snabbt vill ta sig 
genom tunneln och gående på väg till eller från tågen.

Mellan torgen föreslås Hantverkaregatan vara något upphöjd med avvikande markbelägg-
ning som bidrar till en säker övergång för gående och cyklister. Busshållplatserna föreslås 
på varsin sida efter övergången för att korsande gångtrafik över Hantverkaregatan inte ska 
ledas framför bussarna. Lund

Malmö

Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen

Legend

cykelstråk i blandtrak
bentligt cykelstråk

ny  cykelstråk
ev. ny  cyckelstråk

Principdiagram Gång- och cykel över planområdet
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Kollektivtrafik 
Tåg
När utbyggnaden av fyra spår och Burlöv Centralstation är färdig 2024 kommer huvudde-
len av de cirka tio Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje timme att stanna vid 
stationen.  

Busstrafik
För att erbjuda bytesmöjligheter mellan buss och tåg kommer rutten för buss 130, som 
trafikerar sträckan Malmö-Lund, delvis dras om och stanna vid stationen. Den nya linje-
dragningen innebär att en av kommunens mest använda busshållplatser (Burlöv Center) 
måste flyttas och en ny hållplats skapas vid tågstationen. För att boende i Svenshögsom-
rådet inte ska få längre till busshållplats än nu undersöker Skånetrafiken om någon annan 
hållplats bör flytta. Det planeras även för två nya busslinjer till Staffanstorp och Lomma 
med Burlöv C som slutstation. 

Två nya hållplatser föreslås mellan stationstorget och marknadstorget  och två nya i norra 
delen av Vånggatan. Planförslaget är utformat i samråd med Skånetrafiken med hållplat-
ser för bussar i linjetrafik och för tågersättande buss. 

Nya Burlöv Centralstation med mellanplattformar, bild: Trafikverket/WSP.
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1m1m 10m

1m 10m

Busshållplats

HCP parkering
Busshållplats

Tillgängligt 
gångstråk

Övergång

Cykelstråk

Cykelstråk Cykelstråk

Marknadstorget

Staionstorget

Legend

Malmö - Lund (130)
Staffanstorp - Burlöv

hållplats

Lomma - Burlöv

möjlig sträckning (130)
genom Kronetorpstaden

Busstrafiken förutsätter att rondellen i korsningen Svenshögsvägen-Lundavägen-Vångga-
tan byggs om till en ljusreglerad korsning samt att Vånggatan/Lillevångsgatan byggs om 
och öppnas för trafik. En vändplats med plats för tidsreglering för bussar från Lomma och 
Staffanstorp föreslås vid stationskvarteret på Hantverkaregatan.  

Principdiagram planerad kollektivtrafik
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Parkering och angöring
Kantstensparkering föreslås längs med Hanterverkaregatan och Vånggatan och senare 
också norr om stationen vid Företagsvägen. Parkering för funktionshindrade behöver stu-
deras vidare ftersom det är långt från parkering längs Hantverkaregatan till stationen och 
plattformarna.

I denna detaljplan föreslås ny bebyggelse på befintlig parkering vid Burlöv Center (idag ca 
400 platser). Parkering till ny bebyggelse i lilla och stora kvartert löses i första hand under 
gården i stora kvarteret med parkering i två våningar om totalt ca 200 platser. För att 
minska behovet av parkeringsplatser kan bilpool erbjudas de boende.

I parkeringskvarteret ges möjlighet till ett parkeringshus i fyra våningar med sammanlagt 
cirka 680 parkeringsplatser. Här tillgodoses tillkommande behov inom kvarteret samtidigt 
som de platser som byggts bort kan ersättas. I parkeringshuset finns även plats för pend-
larparkering. I ett så här stort parkeringshus är det lämpligt att samnyttja platserna och 
inte markera en plats för varje ändamål, för att effektivisera användningen.

Angöring till stationen med bil kan göras från den norra sidan. Via Lundavägen nås Vång-
gatan som fungerar för angöring till Burlöv Centers stora lastintag. Denna väg tar även 
biltrafik till parkeringshuset. Angöring till Burlöv Centers norra fasad görs via Vånggatan 
eller Hantverkaregatan till den nya och smalare gränden. 

Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen Legend
parkering 

lokalgata
större lokalgata
huvudgata

 leveranser

Principdiagram planerad biltrafik

Framtida möjlig-
het att vända norr 
om spåren (ej del 
av denna plan).
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Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen

Principdiagram över dagvatten och rinnvägar

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till vatten och avlopp inom området.

Dagvatten och skyfall
Gestaltningen av torgen tar hänsyn till dagvattenhanteringen. De gröna partierna föreslås 
utföras som terrasser där den övre sidan är i nivå med omgivande mark så att dagvatten 
kan rinna in på grönytan och fördröjas. Grönytorna får funktion av så kallade raingardens. 
Under de planterade ytorna kan större volymer vatten tas omhand i underjordiska maga-
sin. Även under det mer hårdgjorda marknadstorget kan underjordiska fördröjningsmaga-
sin anläggas. Vatten från magasinen leds till dagvattennätet.

Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i tunneln under spåren. 
Det är viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål att tidvis stå under 
vatten. Åtgärderna ovan bedöms dock minska översvämningsriskerna.

El och fjärrvärme
Två nya nätstationer krävs för elförsörjningen i området. De placeras på allmän plats, en 
söder om Hantverkaregatan i västra delen av planområdet och en precis norr om Burlöv 
Center.

Fjärrvärmeledningar finns i området. De ligger i Vånggatan, väldigt nära Burlöv Centers 
nordvästra fasad. När parkeringskvarteret och lilla kvarteret ska byggas behöver de flyttas 
till nya Vånggatan.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till fjärrvärme. E.ON värme är distributör.
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Legend

Ledningar som bör �yttas

Ledningar som bör �yttas

Planområde

VA Syd ledningar

E ON ledningar

Skanova

Öppet stadnät

Ledningar som kommer att behöva flyttas

Färsk-, spill, och dagvatten
VA Syd har ledningar under parkeringskvarteret och det lilla kvarteret. De behöver flyttas 
till Vånggatan respektive Hantverkaregatan. 

Gas
Gasledningar finns i närheten av området som tillkommande bebyggelse kan anslutas till. 

Bredband
Fiber finns inom planområdet längs en del av Hantverkaregatan och i den föreslagna 
gång- och cykelvägen runt stationskvarteret.Fibernätet kommer att anslutas till ny bebyg-
gelse.

Tele
Skanovas teleledningar finns i Hantverkaregatan och i den föreslagna gång- och cykelvä-
gen runt stationskvarteret. Till fastigheten Tågarp 15:13 går en teleledning delvis under 
föreslaget nytt stationstorg. Ledningen kan behöva flyttas alternatvit sänkas när torget 
byggs ut.

Avfall
Avfallshantering för hushållsavfall ombesörjs av VA SYD. I förslaget till bebyggelse kan 
miljörum ordnas i bostadshusens bottenvåningar. Hur avfallshanteringen planeras avgörs 
vid kommande bygglovsprövning och bygganmälan. 

Brandpost
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 m.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömning-
ar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 
och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.

Kommunen bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan.

Mark, luft, vatten
Geoteknik och markförhållanden
Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har genomförts av WSP 2017-10-05. 
Undersökningen visar att grundläggning av de planerade konstruktionerna troligen kan 
utföras utan några förstärkningsåtgärder genom platta på mark. 

Miljökvalitetsnormer
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att varken miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft eller för yt- och grundvattenförekomster överskrids. 

Närmaste ytvatten är Öresund ca 2,5 km nordväst om planområdet. Området är idag till 
största delen hårdgjort utan fördröjning eller rening av dagvatten. I och med denna de-
taljplan förbättras förutsättningarna för att fördröja dagvatten, t.ex. genom ökad grönska.

För luft visar uppmätta föroreningshalter i kommunen på förhållandevis låga halter. I de 
flesta fall ligger den allmänna luftföroreningshalten med stor marginal till angivna normer. 
I Framtidsplanen (översiktsplan) för Burlövs kommun tar kommunen ställning för att verka 
för att miljökvalitetsnormerna innehålls såväl inom kommunen som i grannkommunerna. 
Syftet med nyetablerningen av en pendlarstation i Burlövs kommun är att få tätare tågtra-
fik och därigenom ett ökat tågpendlande, vilket minskar bilberoendet och även luftföro-
reningarna. Anläggandet av pendlarstationen syftar också till att avlasta Malmös gaturum 
från bilar, då byte av färdmedel istället kan ske i Burlövs kommun. Planen kan därmed 
bidra till att förbättra förutsättningarna för att innehålla miljökvalitetsnormerna i Malmö.

Markradon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela kommunen har nor-
malriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. Därför rekommen-
deras att grundläggning utformas radonskyddad. 

Förorenad mark
Markföroreningar har undersökts. Resultaten visar att föroreningsgraden är låg och inga 
större osäkerheter föreligger eftersom det inte förekommer några större volymer fyll-
nadsmaterial eller någon historisk verksamhet inom undersökningsområdet som ger miss-
tanke till ytterligare föroreningar. Det bedöms därför inte nödvändigt att utföra ytterligare 
miljötekniska markundersökningar innan färdigställandet av detaljplanen. Dock bör man 
i samband med en eventuell schaktning utföra en kompletterande miljötekniskt provtag-
ning av jord. Syftet med denna provtagning är att utvärdera möjlighet till återanvändning 
av schaktmassorna, internt såväl som externt..
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Trafik
En utredning har gjorts och trafikflöden vid Vånggatans öppnande har bedömts. Plan-
förslaget och utbyggnaden innebär stora förändringar i området. Infarten för tung trafik 
flyttar från Hantverkaregatan till Lundavägen. Vånggatan öppnar för genomfart med bland 
annat buss. Det innebär en ökad störning, men utformning och busshållplatser håller ner 
hastigheten och hindrar genomfartstrafik.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En bullerutredning har tagits fram till detaljplaneförslaget (Åf 181002). Den har utgått från 
vägtrafik på Hantverkaregatan, Lundavägen och Vånggatan (som öppnas för genomfart-
strafik) samt spårtrafik på järnvägen. Vid järnvägen finns 3 m höga bullerskydd på bägge 
sidor om spåren.

Nya bostäder
Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot riktvärdena enligt SFS
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. 
Dessa sammanfattas i punktform nedan:
• Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader.
• Högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 35 m2.
• Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid utanför fönster, så kallad tyst sida. Maximal ljudnivå får överskridas högst fem 
gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.

• Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, 
maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00.

Bullret vid bostäderna i de två kringbyggda kvarteren överskrider grundriktvärdet 60 dBA 
vid fasad i flertalet beräkningspunkter men trots det finns det goda möjligheter att bygga 
bostäder. Innergårdarna för de två kringbyggda kvarteren överstiger inte 55 dBA ekviva-
lent ljudnivå vid fasad och inte heller 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Detta möjliggör 
genomgående lägenheter med mer än hälften av bostadsrummen vända mot innergår-
den. 

Då grundriktvärdet överskrider 60 dBA men inte 65 dBA finns möjlighet att planera små 
lägenheter på maximalt 35 kvadratmeter som inte behöver tillgång till tyst sida. Små 
lägenheter på högst 35 kvadratmeter skulle t.ex. kunna vara ett alternativ för det höga 
huset i norra delen av planområdet vid de västra- och norra fasaderna.

I det stora kvarterets norra sida har räknats med ett 4 meter högt bullerskydd mellan den 
höga delen och den lägre. Skärmen är tänkt att utformas i glas eller liknande genomsikt-
ligt material. Syftet med bullerskyddet är att hindra buller från väg och järnväg att spri-
das in mot innegården för att på detta sätt uppfylla så kallad tyst sida vid fasaderna mot 
innergården.

Byggnaden på Burlöv Centers västra hörn ligger under grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad i samtliga beräkningspunkter. Bostäders planlösningar kan alltså plane-
ras fritt i denna byggnad.
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Uteplatser
Innergårdarna uppfyller inte riktvärdena för uteplats. Ljudnivån är mellan 0-5 dB över
riktvärdet 50 dBA för uteplats. För att nå under 50 dBA finns olika möjligheter. Helt 
igenbyggda kvarter skulle kunna sänka ljudnivån på innergårdarna ytterligare. Skärmar på 
innergårdarna kan lokalt skapa tystare områden för uteplatser med ljudnivåer under 50
dBA. Maximala ljudnivåer är under 70 dBA såväl dag- som nattetid på innergårdarna.

Till bostäder på Burlöv Centers västra hörn kan uteplatser som uppfyller riktvärdena för 
uteplats anordnas på byggnadens östra sida.

Bullerberäkningarna har gjorts utifrån detaljplaneförslaget och visar att bostäder med god 
ljudmiljö kan byggas. Det finns också andra möjligheter och alternativ till att säkerställa 
en god ljudmiljö. Om förslagen bebyggelse i bygglov skiljer sig från förslaget som varit 
underlag till detaljplanen och visas i illustrationsplanen, måste en ny bullerutredning tas 
fram. Det säkerställs genom att bullerriktvärdena finns med i plankartan under ”skydd för 
störning”. 

Befintliga bostäder
I detaljplanen öppnas Vånggatan för genomfartstrafik vilket får till följd att trafikbullret
ökar vid befintliga bostäder sydväst om Vånggatan. För befintlig bebyggelse gäller andra 
(lägre) bullerriktvärden än för ny. Beräknade ljudnivåer vid befintliga bostäder jämförs 
mot Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostä-
der (se tabell). Dessa skiljer sig beroende på om bullret är från vägtrafik eller spårtrafik. 
Beräkningar har därför utförts med enbart järnvägstrafik respektive enbart vägtrafik för 
att utvärdera om ljudnivåerna vid fasad innehåller riktvärdena eller inte. 

Utredningen visar att det behövs ett 1,5 m högt bullerskydd längs med Vånggatan för att 
inte överskrida riktvärdena. Skyddet har öppningar för infartsgator till Lillevången. Med 
bullerskydd överskrids riktvärdet 55 dBA vid fasad från vägtrafik endast vid 3 bostäder. 
Dessa bostäder ligger närmast Lundavägen och bullret är i huvudsak från Lundavägen. Att 
höja bullerskärmarna ytterligare en halvmeter gör inte att fler bostäder innehåller riktvär-
det 55 dBA vid fasad.

Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå från vägtrafik innehålls på någon del av samtliga
bostäders tomter även utan bullerskydd men för att innehålla högst 70 dBA maximal
ljudnivå (maxtimme) från vägtrafik behövs 1,5 meter höga bullerskydd längs Vånggatan.

I beräkningar av järnvägsbuller överskrids riktlinjerna vid fasad vid en av de befintliga 
bostäderna närmast järnvägen.

Om stationskvarteret som ligger mellan Lillevången och järnvägsspåren byggs, har det 
en stor bullerskyddande effekt för järnvägsbuller. Med kvarter har ingen bostad över 60 
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3 Riktvärden och krav 

3.1 Väg- och järnvägstrafik 
 

Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot de nya riktvärdena enligt SFS 
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. Dessa 
sammanfattas i punktform nedan: 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader 
 högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 

35 m2 
 Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal 
ljudnivå nattetid utanför fönster, så kallad tyst sida. Maximal ljudnivå får 
överskridas högst fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.  

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå, maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

3.2 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder 

 
Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder 
utgiven oktober 2016 och reviderad juni 2017 sammanfattas i nedanstående tabell.  
 

 

 

3.3 Industri- och verksamhetsbuller  
 

Resultaten jämförs med riktlinjerna från Boverkets Rapport 2015:21 Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, se Figur 5 
nedan. 
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Buller från väg och järnväg vid nya bostäder, ekvivalent ljudnivå

Buller från väg och järnväg , med bullerskydd 1,5 m högt längs Vånggatan,  ekvivalent ljudnivå

dBA ekvivalent ljudnivå från järnvägsbuller vid fasad. Med utbyggt kvarter finns dessutom 
områden på samtliga tomter som inte överskrider riktvärdena för uteplats med avseende 
på järnvägsbuller.  

Bullerskyddande åtgärder för befintlig bebyggelse säkerställs genom planbestämmelse om 
bullerskydd längs Vånggatan. Det ligger på kommunens mark och kommunen ansvarar för 
att de uppförs.
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Omgivningsbuller
Riktvärdet för verksamhetsbuller från Burlöv Centers inlastning i sydväst klaras både för ny 
och befintlig bostadsbebyggelse. Vid Burlöv Centers norra fasad finns fläktaggregat. Innan 
bygglov ges för nya bostäder ska bullernivån utredas och vid behov åtgärdas.

Vibrationer
I samband med att Järnvägsplan, ”Flackarp-Arlöv, fyra spår” togs fram gjordes en miljö-
konsekvensbeskrivning (Trafikverket, Tyréns, 2014) där en mätning av markvibrationer 
från tågtrafiken genomfördes. För markvibrationer anges riktvärden endast för bostä-
der och riktvärdet för inomhusmiljön är 0,4 mm/s RMS. I Arlöv utfördes mätningen i en 
bostadsfastighet ca 20 m från järnvägen. Resultatet av mätningen visar att vibrationsnivån 
för dagens tågtrafik inte överstiger 0,1 mm/s. Beräkningar gjordes även av vibrationsni-
vån efter utbyggnad till fyra spår där resultaten visar på oförändrade värden jämfört med 
idag. Eftersom närmsta bostadsfasad inom detaljplanen ligger ca 80 m från närmsta spår 
bedöms det inte finns någon riska att riktvärdet på 0,4 mm/s RMS överskrids.  

Risk
En riskutredning  för planområdet har tagits fram (ÅF 2017-11-10). Intill aktuellt planom-
råde finns ett antal riskkällor. De farligt godsleder som går i närheten av planområdet är 
Södra Stambanan och Kronetorpsvägen. Riskutredningen visar dock att skyddsavstånd 
från Kronetorpsvägen inte påverkar planområdet. Närmsta byggrätt ligger ca 90 meter 
från Södra stambanan och stora delar av planområdet ligger inom 150 meter från Södra 
stambanan spårområdet. Risknivåerna för leden drivs främst upp av risken för olyckor 
förknippade med brandfarliga vätskor samt giftiga gaser (klor) varför vissa skyddsåtgärder 
krävs. Det finns även några verksamheter med skyddsavstånd i närområdet som bedöms 
kunna ge en påverkan på planområdet vid explosioner eller bränder som sprider giftiga 
gaser över området. 

Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom ALARP-området 
avseende individrisk och samhällsrisk i området. Följande riskreducerande åtgärder som 
föreslås är lämpliga för nya byggnader inom planområdet och finns som planbestämmel-
ser i plankartan:
• Byggnader inom 150m från spårområde ska förses med nödstopp på ventilationen. 
• Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från järnvägen. 

Natur- och kulturmiljö
Natur och vegetation
Detaljplanen innehåller nya bostadsgårdar och planterade torg som ersätter parkerings-
ytor. Stadsträd i olika storlekar planteras på torgen samt längs Vånggatan. På så vis kom-
mer mängden grönska och biologisk mångfald i området att öka. 

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Framkommer fornlämningar vid mar-
karbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.

Riksintresse för kulturmiljö
I arbetet med att tillgodose riksintresset för kulturmiljö som området är del av har en ana-
lys av kulturmiljön i Arlöv genomförts. En av kvaliteterna är hur orten utvecklats i utveck-
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Arlövs utveckling i språng
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Burlöv Center 1971

Svenshög 1970

Burlöv station 1983

Elisetorp 1960

Tågarps by

Kalinan 1700

Sockerbruket1880

Medborgarhuset 1953

Arlöv kyrka 1891

Kronetorp gård 1790

Burlövs Egnahem 1920

Burlövs kyrkby

Kronetorps mölla 1841

Arlöfs gård

?

Små utspidda byar
Naturmaterial
Odlingslandskap
ex. Burlövs Kyrkby

Bebeyggelse runt industri
Början ll stadsbebebyggelse
Utbyggnad av väg och järnväg
Tegel som byggnadsmaterial
ex. Sockerbruket 
 

Småskalig villabebebyggelse
Tätorten växer
ex. Burlövs Egnahemsområde

Miljonprogrammet
Höga hus och stora parker
Företagsbyn i Tågarp
ex. Elisetorp

Förtätning med erbostadshus
Öresundsbron
Arlövs bibliotek
Köpstaden Stora Bernstorp
ex. Strandängen

1810-tal

1910-tal

1940-tal

1970-tal

2000-tal

lingssprång med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. I Arlöv är blandningen av 
bebyggelsetyper stor samtidigt som de olika typerna ofta är geografiskt åtskilda. Nu pla-
nerar Burlövs kommun för en ny stadsdel inom riksintresset. Den ska hålla så hög kvalitet 
att det kan bli en ny del av den värdefulla kulturmiljön. Den nya bebyggelsen gestaltning 
och kvalité ingår som en del av beskrivningen av planförslaget. Utformningsbestämmelser 
har därför lagts till plankartan för att skapa förutsättningar för kvalitet och attraktivitet. 
Det handlar bl.a. om material och hushöjder.

Stadsbild
Stationsmiljön ligger i ett flackt stadslandskap mellan Arlövs företagsby och Burlöv Center. 
Många av byggnaderna i omgivningen är stora till ytan men inte högre än motsvarande 
tre bostadsvåningar. I Arlövs siluett syns Möllan och kyrktornet som landmärken tillsam-
mans med de stora niovåningshusen i Elisetorpsområdet och Svenshög. Planförslaget 
möjliggör högre bebyggelse i anslutning till stationen. I bildmontaget syns högre hus som 
i denna och framtida detaljplaner markerar platsen. Bedömningen har gjorts att de nya 
tilläggen är ett nytt tillägg som passar väl in i Arlövs siluett. De höga byggnaderna blir till-
skott till Arlövs siluett som visar var den nya stationen ligger. De höga byggnaderna sym-
bolisersr utvecklingen av en ny årsring och den nya stationen tillsammans med stadsdelen 
Kronetorpstaden som växer fram.
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Kulturmiljö i Arlöv idag och i framtiden,  från workshop med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fotomontage av Arlövs siluett med den nya bebyggelsen vid Burlöv C sedd från cykelbron över Västkustvägen 
i Kronetorpsvägens förlängning. Arlövs kyrka anas till höger i bakgrunden och Svenshögsområdet till vänster, 
bild: Arkitema architects.
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Skuggstudie
Sol- och skuggförhållanden har studerats för den föreslagna bostadsbebyggelsen för vår- 
och höstdagjämning samt för sommarsolståndet. 

Trots att solen under vår och höst står lågt kan vi se att mitt på dagen har båda torgen 
goda solförhållanden under större delen av dygnet. Bostadsgårdarna är förhållandevis 
mörka under morgon och kväll men solen når ändå sydfasaderna klockan 12 när solen 
står som högst.

I Juni är solförhållandena mycket goda både på bostadsgård och torg. Även Burlöv Center-
gatan har kvällsol, vilket skapar möjligheter för resturang och uteservering även här.

Vår/Höstdagjämning Sommarsolstånd
09.00 09.00 

12.00 12.00

15.00 15.00
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Trygghetsskapande element: Belysning, levande bottenvåningar och aktiviteter som skapar rörelse på plat-
sen

Befolkning och service (kommunal och kommersiell)
Utbyggnaden kommer att ge ökad tillgång till bostäder och arbetsplatser samt ökad kom-
mersiell service i anslutning till en ny kollektivtrafiknod. Detta är en mycket viktig plats för 
kommunens utveckling och framtid. Det är en viktig nod i Arlöv, Burlöv och regionen.

Hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ett hållbart byggande med låg energiförbrukning och hållbara material eftersträvas. Bur-
löv C ger goda förutsättningar och tillgängliggör miljövänliga transportlösningar. Den nya 
stationen med utbyggd kollektivtrafik kommer att minska behovet av bilresor. Parkerings-
hus och flexibla parkeringslösningar ska prövas. Nya informationslösningar och service ska 
förenkla och uppmuntra till pendling med framför allt tåg. 

Genom att ge möjlighet att bygga tätt och relativt högt utnyttjas marken effektivt i ett 
centralt läge nära kollektivtrafik. 

Träd och grönska har inte bara estetiska värden utan bidrar även med ekosystemtjäns-
ter och främjar en bättre hälsa. Vegetation ger skugga, bidrar med fågel- och insektsliv, 
minskar luftföroreningar och tar upp vatten, vilket gör att dagvattenhanteringen belastas 
mindre. Området planeras för lokal fördröjning av dagvattnet. 

Social hållbarhet
En utbyggd kollektivtrafik ökar jämlikheten då det en ger större rörlighet för fler samhälls-
grupper.

Med blandade upplåtelseformer och varierade lägenhetsstorlekar kan fler få möjlighet att 
bosätta sig i området. 

Nya butiker, kontor och andra arbetsplatser ökar tillgång till arbete för boende i Arlöv. 
Bättre utbyggd kollektivtrafik ökar tillgängligheten till fler arbetsplaster med olika typer av 
arbete så att fler kan få jobb.

Med kopplingar till resten av Arlöv och hela kommunen utgör det en hävstång för utveck-
ling och förtätning även i andra områden, t.ex. miljonprogramsområdet Svenshög som 
gränsar till planområdet. 
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Trygghet
Det är en grundläggande rättighet att alla ska känna sig trygga i samhället. Med trygg-
het menas att alla känner sig trygga i sitt hem och i det offentliga rummet. Med fler 
människor som rör sig ute och som ser ut över en gata eller ett torg ökar tryggheten. 
Människor ser vad som händer och människor vill vara där andra är. Trygghet är också en 
säker trafikmiljö för gående och cyklister, och bra belysning som gör rörelsestråk tryggare. 

Barnkonventionen
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planen ger möjlighet 
till en god boendemiljö med skyddade gröna gårdsrum. Gång- och cykelvägar finns för att 
röra sig tryggt till lekplats, skola och förskola vid Svenshögsvägen. I och med den utbyggda 
kollektivtrafiken kan biltrafiken minska och en tryggare och mer trafiksäker miljö skapas. 
Förbättrade möjligheter att resa kollektivt ökar lite äldre barns möjlighet att resa utan att 
vara beroende av skjutsande föräldrar.

Ekonomisk hållbarhet
Utvecklingen av området ger arbetsplatser, bostäder och offentlig service som ger kom-
munen nya invånare och skattebetalare. Exploateringen kan genom avtal delvis bekosta 
de stora investeringarna i de offentliga rummen.

Detaljplanen är flexibel och robust och ger möjligheter för olika typer av bebyggelse och 
verksamheter som kan utvecklas över tid. Det underlättar inför förändringar som inte kan 
förutses samtidigt som kvalité och kulturvärden säkerställs. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, eftersom den bedöms vara av bety-
dande intresse för allmänheten.

Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige i början av 2019. 

Genomförandetid
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.

Huvudmannaskap
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Ansvarsfördelning
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Delar av området som till 
exempel stationstorget kommer att bli en stor tillgång för hela kommunen. 

Allmän plats som ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av ex-
ploatören. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan 
exploatering påbörjas.

Inom detaljplaneområdet finns bland annat VA-ledningar och fjärrvärmeledningar som 
kommer att behöva flyttas. För flytt ansvarar exploatör/fastighetsägare.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan detaljplanen 
antas. Avtalet reglerar vem som bekostar och ansvarar för bland annat utbyggnaden av 
allmänna anläggningar, lantmäteriförrättningar, övriga infrastrukturella utbyggnader, ga-
rantier, etapper, inlösen av mark m.m.

Burlövs kommun bygger ut allmän platsmark i egen regi. Utbyggnad inom kvartersmark 
bekostas och utförs av respektive markägare/exploatör.

Exploatören bekostar anläggandet av de allmänna anläggningarna som är en direkt följd 
av exploatörens utbyggnad och som exploatören har nytta av. Detta är bland annat del 
av Handelstorget, del av allmänna gator och hela torgbildningen mellan bostäderna som 
uppförs av exploatören och handelscentret.  

Burlövs kommun bekostar de delar av allmänna anläggningar som är en direkt följd av 
kommunens egen utbyggnad. Detta är exempelvis del av gator, del av Stationstorget, hela 
Lundavägens ombyggnad, busshållplats, gc-väg m.m.
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15:1

15: 4

15:13

15:10

15:1

Andra avtal
Avtal mellan ledningsägare inom planområdet kan behöva tecknas. Eventuell flytt av led-
ningar bekostas av den som orsakar behov av flytt.

Avtal mellan kommunen och VA SYD kommer att tecknas angående utbyggnad, ombygg-
nad och kostnadsfördelning av utbyggnad av VA SYDs ledningsnät. 

Parkeringen i parkeringshuset föreslås samnyttjas. Då kan avtal komma att behöva att 
tecknas mellan kommun och fastighetsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen kräver ett flertal fastighetsregleringar. Angivna ytor är preli-
minära och fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats utan att 
avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är skyldig att förvärva 

Karta som visar fastighetsbildning. Gula fält visar mark som föreslås bli allmän platsmark i kommunal ägo, 
röda fält visar allmän platsmark som föreslås bli kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet. Infälld bild, 
som inte är skalenlig, visar schematiskt fastighetsregleringen inom området.
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den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 kap. 14 § PBL). Detta kan bli 
aktuellt för inlösen av allmän platsmark på del av fastigheten Tågarp 15:4 och 15:13. 

Tågarp 15:4  kan komma att delas upp i två eller flera nya fastigheter. Kommunen ansöker 
om nödvändiga lantmäteriförrättningar. Fastighetsregleringar av kvartersmark bekostas 
av den som har nytta av regleringen. Ansvar och kostnader för samtliga lantmäteriförrätt-
ningar till följd av detaljplanens genomförande regleras i exploateringsavtalet. 

Överföring av mark som i detaljplan omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark 
regleras i exploateringsavtal.

Eventuellt berörs en mindre del av samfälligheten Arlöv S:17, del av Lundavägen, av pla-
nen. Omprövning av del av samfälligheten kan bli aktuell. Samfälligheten Arlöv S:18 har 
tidigare funnits inom detaljplaneområdet men är numera avregistrerad.

Ledningsrätt
Ledningsrätt finns på flera fastigheter. I de fall ledningar flyttas ansvarar och bekostar 
exploatören det. För befintliga ledningar som behöver flyttas till nytt läge ska gällande 
ledningsrätter omprövas av Lantmäteriet. Den som förorsakar flytten ansvarar för och 
bekostar eventuell förändring av ledningsrätter och lantmäteriförrättningar. Detta regleras 
i exploateringsavtal och, vid behov, i avtal med ledningsägare.

Dikningsföretag
Inom området finns ett dikningsföretag; Df Tågarp nr 1 år 1938. Dikningstaget ligger till 
100 % inom verksamhetsområde för dagvatten och anläggningen har ersatts av dagvat-
tennätet. Dikningsföretaget kommer att upphävas vid senare tillfälle.

Fastighetsplan
Fastighetsplan erfordras ej.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och exploatören.

Lantmäteriförrättning, såsom t.ex. fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsan-
läggning bekostas av exploatören och genomförs på uppdrag av exploatören.

Exploatering
Följande kostnader kan helt eller delvis komma att belasta kommunen:

•   Utbyggnad av pendlarparkering.
•   Ombyggnad av Hantverkaregatan, Lillevångsgatan och Vånggatan.
•   Ombyggnad av korsning Vånggatan/Lundavägen
•   Utbyggnad av två torg.
•   Bussangöring med vändplats vid stationen.
•   Ombyggnad av korsningen Vånggatan-Lundavägen-Svenshögsvägen.
•   Drift av ovan angivna anläggningar.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i expropriationslagen 
(1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.
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För delar av kostnaderna som gynnar utbyggnaden av kollektivtrafiken, kan kommunen 
ansöka och få medfinansiering från Region Skåne. Delar kommer exploatörer bekosta, det 
regleras i exploateringsavtalet.

En övergripande kostnadsberäkning har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommer ligga till grund för vidare utveckling och äskande av pengar till utbyggna-
den. 

Ekonomiska konsekvenser
På förgårdsmark till Burlöv Center finns idag ett antal byggnadsdelar som i den nya planen 
kommer hamna på prickmark. Fastighetsägaren har rätt att behålla befintliga byggnader, 
trots att det strider mot detaljplanen, men inga nya bygglov kommer beviljas. 

VA-SYD är huvudman för vatten- och avlopp i Burlövs kommun. De anvisar förbindel-
sepunkter och exploatören erlägger anslutningsavgift vid anslutningstillfället gällande 
kommunal VA-taxa.

Tekniska frågor
Markföroreningar
Markföroreningar har undersökts. I det fall schaktning blir aktuell inom fastigheten bör en 
kompletterande miljöteknisk provtagning av schaktmassorna utföras för bestämning av 
föroreningsgrad och möjlighet till återanvändning.

Verksamhetsbuller
Verksamhetsbuller från Burlöv Center ska vara utrett, och om behov finns avhjälpt, innan 
bygglov beviljas för nya bostäder. 

Om bebyggelseförslaget i bygglov skiljer sig från förslaget som varit underlag till detaljpla-
nen och visas i illustrationsplanen, måste en ny bullerutredning tas fram.
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GATA1

GATA2

GC-VÄG

TORG1

TORG2

PLANBESTÄMMELSER
De planbestämmelser som finns på plankartan återges nedan tillsammans med förklaring-
ar av vad de innebär samt motivering.  

Användning av mark och vatten
Allmänna platser

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Huvudgata. 
Lundavägen som är avsedd för trafik till, från och genom Arlöv. Gatuområdet justeras för 
att möjliggöra separat vänsterväng från Lundavägen till Vånggatan.

(4 kap. 5 § 2 PBL) 
Lokaltrafik. 
Lillevångsgatan och Vånggatan som är inom samma gatuområde, även Hantverkaregatan 
och en del på Burlöv Centers befintliga parkering. Gatorna är i första hand avsedda för tra-
fik till och från området runt Burlöv Center. Gatuområdet för Lillevångsgatan justeras för 
att även innehålla Vånggatan. Vånggatan ska trädplanteras och skiljas från Lillevångsområ-
det med vegetationsklätt bullerskydd. Hantverkaregatan justeras för att innehålla kors-
ning med Vånggatan, busshållplatser och bussvändplats. Delen i öster, på Burlöv Centers 
parkering, möjliggör angöring till Burlöv Center och nytt kvarter.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Gång- och cykeltrafik. 
Ny gång- och cykelväg som kopplar samman Hantverkaregatan och stationstorget. Kan 
innehålla cykelparkering. Ger möjlighet för cyklister att angöra stationen och parkera 
innan de passerar torget.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Torg, handel och uteservering, ej parkering. 
Nya stationstorget mellan Hantverkaregatan och tågstationen och nya marknadstorget 
mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center. Stationstorget utökas (jämfört med gällande 
plan) för en bättre koppling till marknadstorget och för att ta upp lutningen mellan Hant-
verkaregatan och tågstationen. Marknadstorget kopplar stationstorget till Burlöv Centers 
entré och möjliggör angöring till Burlöv Center via TORG2.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Torg. 
Gränd i anslutning till marknadstorget och Burlöv Centers norra fasad. Avses utföras sam-
manhängande med TORG1 men ska också möjliggöra angöring till Burlöv Center och de 
nya kvarteren i låga hastigheter. Bestämmelsen torg betonar att gränden har ett tydligare 
samband med marknadstorget än omgivande gator. Samhörighet med torg kan skapas 
genom till exempel markbeläggning, trädplanteringar och möblering.
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BC1

BC2

BC3

PCB1

C

Kvartersmark

4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggel-
sens bruttoarea vara bostäder. Minst 50 % av bottenvåningens fasadlängd mot allmän 
plats ska innehålla verksamheter och/eller bostadskomplement av öppen karaktär och/
eller bostäder och ha fönster.
Del av stora och del av lilla kvarteret mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center samt 
norra delen av Burlöv Centers västra fasad längs Vånggatan. Bostäder gör att människor 
vistas i området även på kvällar och nätter. Bebyggelsen ska rama in marknadstorget och 
ge Vånggatan karaktär av stadsgata. Centrumverksamhet, kontor, handel och service tillåts 
också. I stora kvarteret möjliggörs för parkering i två våningar under en upphöjd gård. 
Verksamheter av öppen karaktär ger fasader som öppnar upp sig mot allmän plats. Föns-
ter och dörrar som ger visuell kontakt mellan inne och ute bidrar till trygghet. Bestämmel-
sen ska skapa attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för 
kulturmiljö. 

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggels-
ens bruttoarea vara bostäder. Endast centrumverksamhet medges i bottenvåningen.
Ny bebyggelse i anslutning till marknadstorget och i sydöstra delen av stora kvarteret. 
Bostäder gör att människor vistas i området även på kvällar och nätter. Runt torget ska 
centrumverksamheter skapa målpunkter som ger liv och rörelse. Bestämmelsen ska skapa 
attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggels-
ens bruttoarea vara bostäder. Centrumverksamhet ska finnas i minst 50 % av bottenvå-
ningen. 
Ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv Centers norra fasad i anslutning till mark-
nadstorget. Bostäder gör att människor vistas i området även på kvällar och nätter. Runt 
torget ska centrumverksamheter skapa målpunkter som ger liv och rörelse. I gränden 
längs TORG2 ges flexibilitet mellan bostäder och centrumverksamheter. Bestämmelsen ska 
skapa attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för kultur-
miljö.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 1 och 2 PBL)
Parkering, centrumverksamhet. Tak får, utöver angiven nockhöjd, bebyggas med bostäder 
med högsta nockhöjd på 8 m över takbjälklag och maximal byggnadsarea på 1000 m2 
uppföras. 
Parkeringshus i fyra våningar i parkeringskvarteret. På taket finns gård till bostäder och 
möjligghet till radhusbebyggelse i två våningar. Parkeringen kan fungera för samnyttjan-
de mellan boende i kvarteret, besökare till köpcentrummet och pendlare. Parkering på 
höjden med bostäder ovanpå ger ett effektivt nyttjande av marken i nära anslutning till 
tågstationen.  Centrumverksamheter kan finnas i bottenvåningen.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2)
Centrumverksamhet.
Förgårdsmark till Burlöv Center längs den östra delen av entrets norra fasad och mark i 
anslutning till lastintaget i sydväst. Justeras för att ge en meter förgårdsmark mellan cen-
trat och gränd i TORG2. Gränsen vid lastintaget justeras för att ge gatan en rak sträckning.
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skydd
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paviljong

träd

Utformning av allmänna platser 

4 kap. 10 § PBL
Föreskriven höjd över nollplanet.
Stationstorget, marknadstorget, Hantverkaregatan, Lillevångsgatan och Lundavägen. 
Marknivåns höjd regleras för att säkerställa att gator, torg anläggs höjdmässigt rätt i 
förhållande till anslutande gator, torg och kvartersmark och för att byggnader ska kunna 
ansluta till gata och torg.

4 kap. 12 § 2 PBL
Bullerskydd ska finnas.
Vånggatan och Lillevångsgatan. Skydd ska finnas för att gällande bullerriktvärden för be-
fintlig bebyggelse i Lillevångsområdet ska innehållas.

(4 kap. 11 § 1 och 2 PBL)
Paviljonger för handel, serveringar och liknande får finnas till en största bruttoarea av 
170 m2 och högsta nockhöjd på 4,5 m. Varje enskild paviljong får ha en största brutto-
area av 60 m2. Paviljonger får inte byggas ihop och ska ha minst 4 m breda passager 
emellan.
Bebygglese på marknadstorget. Ska möjliggöra för handel- och serveringssverksamhet på 
torget. Paviljongerna begränsas i storlek för att garantera upplevelsen av ett öppet torg. 
Ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö. 

4 kap. 10 § PBL
Trädrad ska finnas.
Lillevångsgatan och Vånggatan. Gatorna ska trädplanteras för att skapa en inbjudande 
angöringsgata till stationsområdet och ett grönt möte med Lillevångsområdet. Bestäm-
melsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmil-
jö.

Utformning av kvartersmark 
Begränsning av markens nyttjande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Byggnad får inte uppföras.
Förgårdsmark som inte får bebyggas mellan allmän platsmark och stora -, lilla - och parke-
ringskvarteret samt vid inlastningen till Burlöv center. Bredare förgårdsmark längs Vång-
gatan möjliggör små enskilda trädgårdar i ansultning till entrén. Runt marknadstorget ger 
förgårdsmarken möjlighet till uteserveringar och handel i direkt anslutning till torget.

Höjder på byggnader

(4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 
Högsta nockhöjd meter.
Nockhöjd mäts från medelhöjden av intilliggande gata eller torg.
Ny bebyggelse i stora -, lilla - och garagekvarteret. Bebyggelsen ska ha rätt skala i förhållan-
de till de omgivande allmänna platserna. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra 
till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljön.
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(4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 
Högsta höjd för gård ovansida bärande bjälklag är 5 m över omgivande gata. Dessutom 
får en byggnad med gavel mot Hantverkaregatan uppföras med en högsta nockhöjd på 16 
m ovansida bärande bjälklag. Byggnaden får uppta högst 30 % av egenskapsområdet.
Nockhöjd mäts från medelhöjden av omgivande gata eller torg.
Gäller bebyggelse på gården i stora kvarteret. Utöver byggnad på max 5 m får även ett 
gavelhus byggas med nockhöjd på max 16 m. Ett gavelhus mot Hantverkaregatan skapar 
variation i gatan. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i 
riksintresset för kulturmiljön.

Placering

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Översta våningen ska huvudsakligen placeras indragen minst 1,5 m från fasadliv.
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret. Gör att byggnaderna upplevs lägre från gatan 
vilket är viktigt för skalan. Extravåningen ger ett effektivt nyttjande av marken. Huvudsak-
ligen anges för att möjligöra trapphus och hiss i fasad mot gatan.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Översta våningen får vara maximalt 50 % av byggnadsarean.
Ny bebyggelse i garagekvarteret. Bryter av byggnadernas översta våning vilket är viktigt 
för skalan. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksin-
tresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Byggnad ska ligga i egenskapsgräns mot TORG1.
Ny bebyggelse i lilla och stora kvarteret i anslutning till marknadstorget. Bebyggelsen ska 
rama in torget för att skapa ett torgrum. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra 
till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

Utformning

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Ny bebyggelse ska utformas i huvudsak med fasader i tegel eller puts, gäller ej indragen 
översta våning.
Ny bebyggelse. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i 
riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Bebyggelsen ska i huvudsak vara sammanbyggd och ligga med långsida mot allmän 
plats.
Ny bebyggelse. Bestämmelsen ska skapa slutna gaturum med tydlig skillnad mellan privat 
och offentligt för att ge goda boendemiljöer  och attraktivtiet.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Utöver tillåtet husdjup får del bebyggas med utskjutande byggnadsdelar kopplat till 
byggnadens huvudvolym. Utbyggnad får maximalt vara 2 m djup och 10 m bred och 
maximalt förekomma på 30 % av den sammanlagda fasadlängden. 
Ny bebyggelse. Flexibilitet för att möjliggöra rationell och effektiv utbyggnad av både bostäder 
och kontor. Delar kan byggas bredare för att till exempel underlätta lösningar vid trapphus.
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(4 kap. 16 § 1 PBL)
Sockel mot allmän plats får högst utföras 1,0 m över omgivande gata eller torg.
Ny bebyggelse. Ska motverka höga socklar som kan upplevas otrygga. Bestämmelsen ska 
skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap 9 § och 16 § 1 PBL)
Bostadsentréer ska orienteras mot allmän plats och vara genomgående så att trapphu-
sen kan nås från gata/torg och gård. 
Stora och lilla kvarteret. Det är en boendekvalité att ha åtkomst både till gata och gård 
från trapphus. Entréer mot allmänna platser är också trygghetsskapande.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Skärmtak får finnas.
Burlöv Centers fasad mot marknadstorget. Möjliggör att skärmtak markerar entrén till 
Burlöv Center vid marknadstorget.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Entré och trapphus till parkeringshus ska finnas mot TORG1 i norr. Trapphuset ska vara 
synligt mot torget i hela sin höjd och ha genomsiktliga fönster på varje våning. 
Ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv Centers norra fasad. Parkeringshuset ska ha 
en tydlig och trygg entré direkt till torget.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Undersida av bärande bjälklag ovan entrévåning mot gata ka vara minst 4,5 m ovan 
marknivå. 
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret samt ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv 
Centers norra fasad. Våningshöjden möjliggör centrumverksamheter i entrévåning. I de 
fall entrévåningen utförs som bostäder ger bestämmelsen flexibilitet för att i framtiden 
bygga om till centrumverksamheter. Liv i områdets bottenvåningar är trygghetsskapande. 

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Högsta tillåtna husdjup för bostäder är 13 m.
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret. För att säkerställa god boendemiljö och dagsljus i 
bostäder och på bostadsgårdar.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Balkonger och burspråk får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark och 
allmän plats, med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från 
fasaden på 1,5 m. 
Ny bebyggelse. Balkonger och burspråk erbjuder boendekvalitéter och ger ett livfullare 
gaturum. Som burspråk gäller även hushörn över allmän platsmark, t.ex. över hörnavskär-
ningar mot Hantverkaregatan. Lägsta höjd och största uthäng regleras på allmän plats-
mark med tanke på framkomlighet.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Balkonger och burspråk får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark och 
TORG/1, med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från fasa-
den på 1,5 m. Över TORG/2 får balkonger och burspråk inte anordnas. 
Ny bebyggelse. Balkonger och burspråk erbjuder boendekvalitéter och ger ett livfullare 
gaturum. Längs Burlöv Centers norra fasad är det för trångt  för balkonger och burspråk. 
Lägsta höjd och största uthäng regleras på allmän platsmark med tanke på framkomlighet.
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dagvatten

Markens anordnande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Förgårdsmark ska utformas lika som intilliggande allmän plats.
Längs gränden på TORG2 och runt marknadstorget. Bebyggelsen ska upplevelsemässigt 
ansluta direkt med sammanhängande golv till omgivande torg och gränd för att skapa en 
helhet, attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Förgårdsmark ska anläggas med genomsläppliga ytor. 
Längs ny bebyggelse vid den norra delen av Burlöv Centers västra fasad längs Vånggatan. 
Bestämmelsen ska skapa en attraktiv boendemiljö och utveckling av Vånggatan som ett 
grönt gaturum. Ger möjlighet till att fördröja dagvatten på kvartersmark.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Yta för fördröjning av dagvatten får finnas.
I stora, lilla och garagekvarteret. Möjlighet att ta omhand dagvatten på kvartersmark.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Vid uppförande av bostäder ska bostadsgård finnas. 
I garagekvarteret. Bestämmelsen ska säkerställa utemiljö med växter, uteplatser och lek-
möjligheter som bidrar till boendekvalité.

Utfart

(4 kap. 9 § PBL)
Körbar förbindelse får inte anordnas.
I stora kvarterets fasader mot markandstorget och Hantverkaregatan och i lilla kvarterets 
fasader mot marknadstorget, Hantverkaregatan och Vånggatan.

Skydd mot störningar

(4 kap. 12 § 3 PBL)
Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bo-
stadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 
55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 
uppgå till 65 dBA.

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå . Maximalt värde får överskridas med 
som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00).

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.

Utförande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Takbjälklag ska dimensioneras för plantering av buskar och träd. 
Parkeringshus i Burlöv Centers nordvästra hörn och upphöjd gård i det stora kvarteret. 
Taket ska tåla plantering för att möjliggöra en grön gård som ger boendekvalité.
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Utbyggnaden av detaljplanen erbjuder viss flexibilitet därför skyddar bestämmelsen från 
för höga bullervärden. Bestämmelsen ska trygga en bra boendemiljö i ett område där 
buller förekommer både från järnväg och motortrafik.

Skyddsbestämmelser

(4 kap. 12 § 2 PBL)
I byggnad inom 150 m från spårområde ska nödstopp/miljöbrytare för ventilation finnas.
Skyddar ny bebyggelse från olycka med transport med farligt gods.

(4 kap. 12 § 2 PBL)
Friskluftsintag ska placeras högt och vänt bort från järnvägen.
Skyddar ny bebyggelse från gas, rök eller liknande vid olycka med farligt gods. "Vänt bort 
från järnvägen" betyder att friskluftsintag ska riktas minst 90 grader från järnvägen. 

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap

(4 kap 7 § PBL)
Kommunen är huvudman för allmän plats.
I ett centralt läge vid Burlöv Centralstation ska gator och torg vara allmänt tillgängliga för 
boende och verksamma i kommunen och regionen. Kommunen ska därför ansvara för 
marken.

Genomförandetid

(4 kap 7 § PBL)
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljpla-
nen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av 
stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens 
utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom pla-
nen beaktas (4 kap. 39 § PBL).

Villkor för lov

(4 kap. 14 § 4 PBL)
Bygglov för nya bostäder får inte beviljas utan att versamhetsbuller från köpcentrum är 
utrett och vid behov åtgärdat.
Avser buller från fläktaggregat vid Burlöv centers norra fasad. Bestämmelsen ska bidra till 
en god boendemiljö.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

(4 kap. 6 § PBL)
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga energianläggningar.
Den nya bebyggelsen kan komma att behöva två nya nätstationer för att klara elförsörj-
ningen. Dessa får placeras på lämplig plats inom område markerat h. 
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kommun
Burlövs

MEDVERKANDE
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen genom planarkitekter Erik Karlsson och 
Gärda Sjöholm på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänste-
personer från andra avdelningar deltagit.

Kerstin Torseke Hulthén     
Planchef       Gärda Sjöholm
        Planhandläggare
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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. Oskar Präntare 

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. 
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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.  
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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. 
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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. Oskar Präntare, Tågarp 19:96, Tågarpsvägen 18 

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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REDOGÖRELSE EFTER SAMRÅD 

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. 

Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare 
Detaljplanen har varit utsänd för samråd med länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och 
kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget.  
 
Förslaget har under samrådstiden varit tillgängligt på Medborgarhuset i Arlöv, biblioteket i 
Arlöv samt på kommunens hemsida.  
 
Samrådsmöte hölls den 16 januari, 2018, kl 18.00 i Stora sessionssalen i medborgarhuset i 
Arlöv. Planchef Kerstin Torseke Hulthén föredrog planförslaget och närvarande medborgare 
fick chans att ställa frågor och yttra sig. Personer som närvarade vid mötet var planchef 
Kerstin Torseke Hulthén, planstrateg Erik Karlsson, planarkitekt Gärda Sjöholm , cirka 10 
medborgare samt representanter för fastighetsägare Grosvenor som äger Burlöv Center. På 
samrådsmötet diskuterades bland annat trafikfrågor, parkering, trygghet och Burlövs Centers 
utveckling.  
 
Följande sammanställning redovisar samrådssynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 
Svenska kraftnät 
Swedegas AB 
Försvarsmakten 
Swedavia – Malmö airport 
 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 
respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 
1. Länsstyrelsen Skåne 
2. Lantmäteriet  
3. Trafikverket 
4. Luftfartsverket 
5. Lomma kommun 
6. E.ON Energilösningar AB 
7. E.ON Gas Sverige AB  
8. E.ON Energidistribution AB 
9. TS Skanova Access 
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10. Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd 
11. Räddningstjänsten Syd 
12. VA Syd 
13. Utbildnings- och kulturnämnden 
14. Miljö- och byggnämnden 
15. Amerikanska Motorimporten 
16. Fosieplast AB 
17. Yash Modaber 
18. Knut Nilsson m.fl.  
19. Eva Svarrer 

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 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 
Södra stambanan 
Delar av planområdet gränsar till Södra stambanan som är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av anläggningen. Detaljplanen medger bebyggelse för kontorsändamål närmre 
än 30 meter från Södra Stambanan. Planbeskrivningen behöver kompletteras med 
beskrivning av vilken sorts påverkan som föreslagen bebyggelse kan innebära för 
riksintresset. Avståndet för ny bebyggelse till närmaste spårmitt för Södra Stambanan 
behöver förtydligas, samt bestämmelser införas om att byggnad inte får uppföras intill 
spårområdet. Kommande planhandlingar behöver redovisa resultaten av dialogen med 
Trafikverket. 

Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Alnarp-Burlöv M:K77. 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset. I 
planhandlingarna finns en gedigen beskrivning av föreslagen bebyggelse men detta är inte 
relaterat till värdena inom riksintresset för kulturmiljövård. Planhandlingarna behöver 
kompletteras så att det går att utläsa hur kommunen kommit fram till som bedömning. 
Länsstyrelsen vidhåller sina synpunkter från samrådsyttrandet över planprogrammet för 
Kronetorpstaden; att konsekvenserna av utbyggnaden och de eventuella konsekvenserna för 
riksintresseområdet, skulle behöva analyseras och bedömas för området som helhet. 

Riksintresse kustzon (4 kap MB) 
Förslaget bedöms av Länsstyrelsen innebära en sådan tätortsutveckling som avses i 4 kap. 1§ 
andra stycket MB, varför riksintresset inte utgör något hinder. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Kommunen avser att genomföra en bullerutredning inför granskningsskedet. Länsstyrelsen 
vill uppmärksamma kommunen på den nya skrivningen i PBL 2010:900 4 kap 33a §, 
eftersom den planerade bostadsbebyggelsen får förutsättas vara bullerutsatt. 
Planbeskrivningen ska, om bostadsbebyggelsen är bullerutsatt, innehålla en redovisning av 
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beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och uteplats. Det 
behöver framgå av planhandlingen vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra bebyggelsen 
och dessa åtgärder blir planens förutsättningar. Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt 
att pröva områdets lämplighet för föreslagen bebyggelse utan en sådan redovisning och 
nödvändiga bestämmelser. 
 
Länsstyrelsen menar att planhandlingarna även ska redogöra för om de åtgärder som kan 
aktualiseras kan gå ut över bindande villkor i verksamheters gällande miljötillstånd eller 
deras rättsverkan. Planhandlingarna måste därför visa hur bostadsbebyggelsen kan ges en 
god boendemiljö utan att påverka intilliggande verksamheters möjlighet att bedrivas på det 
sätt som deras tillstånd medger. Vid planläggning av nya bostäder i närheten av 
tillståndspliktiga verksamheter ska dessutom verksamheternas utvecklingsmöjligheter 
beaktas. 

 
Markföroreningar 
Av planbeskrivningen framgår att en utökad miljöteknisk markundersökning behövs (sid 28). 
Det har tagits jordprover i fyra punkter som påvisat föroreningshalter som överskrider 
riktvärden för känslig markanvändning. Av Länsstyrelsens kartering över potentiellt 
förorenade områden framkommer bland annat bensinstation och kemtvätt (Kronetorpsvägen 
2, fastigheten Tågarp 15:4) samt betong- och cementindustri samt gummiproduktion 
(Hantverkaregatan 20, Arlöv 19:134) i närheten av föreslagen bebyggelse. 
 
Länsstyrelsen förutsätter att tillsynsmyndigheten är inkopplad i ärendet. Kommunen ska 
bedöma om någon efterbehandlingsåtgärd kan säkerställa att marken blir lämplig för det 
föreslagna ändamålet. Markens lämplighet ska vara fullständigt utredd i planprocessen och 
kan säkerställas antingen innan planen antas eller genom villkorat bygglov. För att använda 
bestämmelsen i 4 kap. 14 § punkt 4 PBL ska det vara säkerställt att marken genom 
avhjälpandeåtgärder blir lämplig för sitt ändamål, samt att avhjälpandeåtgärderna är 
realistiska och genomförbara. Åtgärderna ska vara så preciserade att det är möjligt för den 
enskilde fastighetsägaren att förutsäga vilka fysiska åtgärder som krävs och hur mycket de 
kan kosta. 

 
Farligt gods 
Planförslaget innebär att ny bebyggelse planeras intill stråk där farligt gods transporteras. 
Kommunen har beaktat särskilda säkerhetsrisker för att undvika att människor och egendom 
kommer till skada vid en eventuell olycka. Länsstyrelsen konstaterar att åtgärder har införts i 
plankartan. 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
I granskningsyttrande till översiktsplanen nämner Länsstyrelsen att flera frågor som planen 
berörs av är outredda och kvarstår till kommande prövningar såsom buller och 
markföroreningar samt risker med farligt gods. Aktuellt planförslag har föregåtts av ett 
planprogram för Södra Stambanan genom Burlövs kommun från 2015 (dnr 402-92-85-15). 
Planförslaget har även betydelsefull koppling till den utbyggnad som föreslås i Planprogram 
för Kronetorpsstaden. På planmöte med kommunen (2017-10-19) angav Länsstyrelsen att 
kommunen behöver utgå från aktuella riksintressen samt att planförslagets eventuella 
påverkan på värdena behöver beskrivas och hanteras. Länsstyrelsen gav även rådet att 
närheten till järnvägen gör att frågor om buller och risk blir nödvändiga att hantera. Även 
dagvattenfrågan måste uppmärksammas utifrån att området ligger lågt och att det berörs av 
ett dikningsföretag, vilket förmodligen kan avvecklas då ytorna redan idag till stor del är 
hårdgjorda. 
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Vattenverksamhet 
Av planbeskrivningen framgår att tillfällig grundvattensänkning kan bli aktuellt (sid 29). 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att grundvattensänkning, både temporär 
och permanent, är tillståndspliktig enligt 11 kapitlet i Miljöbalken. Vattenverksamheter 
handläggs av länsstyrelsens Vattenenhet. 

Råd om planteknik 
I nuläget ger inte planhandlingarna tillräcklig information om markföroreningssituationen 
och uppfyller därmed inte lagkraven för att kunna använda villkorat lov eller startbesked. 
Plankartan bör kompletteras med plushöjder för att öka läsbarheten. En av byggrätterna i 
plankartan har inte fått någon angiven högsta byggnadshöjd, största tillåtna bruttoarea har 
satts till 7000m². I plankartan finns ett antal skyddsbestämmelser som är nödvändiga för att 
fastställa att marken blir lämplig för sitt ändamål. För att underlätta i efterföljande skeden 
bör dessa även specificeras till respektive berörd byggrätt. 
 
Trafikfrågor 

Planbeskrivningen bör kompletteras med hur detaljplanen relaterar till järnvägsplanen. 
Detaljplanen berörs av tillfälligt nyttjande och en ca 3 meter hög bullerskärm planeras i 
direkt anslutning till området. Riskutredningen som är framtagen för detaljplanen anger att 
det kan finnas behov av att förse järnvägssträckningen med urspårningsräler för att minimera 
sannolikheten för urspårning. Med tanke på att järnvägen byggs ut nu, behöver detaljplanen 
visa på vilka åtgärder som krävs och är möjliga att genomföra när järnvägen är utbyggd. 
Vibrationsavsnittet bör kompletteras med konsekvenser av framtida trafik på järnvägen, inte 
bara utgå från dagens trafik, samt ange konsekvenserna för kontorsbyggnaden och 
bostäderna, inte badhuset. 
 
För att få förståelse för cykelvägarna inom planen och kopplingarna till det övergripande 
cykelvägnätet kan cykelvägarna gärna förtydligas på en översiktskarta som täcker in ett 
större område än själva detaljplanen. Det bör framgå hur cykeltrafiken är tänkt att separeras 
från gångtrafiken vid stationen, med tanke på att torget vid stationen leder ner till tunneln 
under järnvägen som är en GC-koppling till norra sidan av järnvägen, samtidigt som tunneln 
ska fungera som passage till spåren. Med tanke på att GC-vägen slutar vid tunnelmynningen 
måste cykeltrafiken använda torgytan för att med rätt lutning kunna ansluta till tunneln. 
 
Dagvatten 
Länsstyrelsen påminner om att inom verksamhetsområden är det tydligt att VA-
huvudmannen är skyldig att ta hand om allt dagvatten som alstras inom området (Prop 
2005/06:78 s 43). 
 
Länsstyrelsen rekommenderar att tvingande bestämmelser inte används i detaljplan inom 
verksamhetsområde för dagvatten, då dagvattenfrågan inom dessa områden regleras i Lag 
om allmänna vattentjänster (LAV). Lokalt omhändertagande av dagvatten inom 
verksamhetsområde bör istället ske frivilligt och uppmuntras med stöd av differentierade 
dagvattentaxor. Om kommunen däremot vill möjliggöra lokalt omhändertagande av 
dagvatten eller andra fördröjningslösningar är det viktigt att detta stödjs och inte hindras av 
bestämmelserna i planen. Exempelvis kan det behöva redovisas markområden på plankartan 
där dagvatten får omhändertas eller fördröjningsmagasin anläggas. 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen upplyser om anmälningsplikten rörande fornlämningar. Framkommer 
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fornlämningar (såsom stenpackningar, skelettdelar, bebyggelserester, eldstäder) vid de 
planerade markarbetena ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens samlade bedömning är att det finns frågor som inte är tillräckligt utredda 
avseende buller, markföroreningar samt risk för påtaglig skada på riksintresse, varför 
planförslaget kan komma att prövas utifrån 11 kap. 10-11§§ PBL. 
  
 

Kommentar:  
Kommunen har fört dialog med Trafikverket i arbete med framtagande av 
granskningshandlingarna. Resultatet har inarbetats i planhandlingarna. I 
samrådet föreslagen bebyggelse närmast spåren har undantagits från planen. 
Burlövs kommun avser att gå vidare med planering av den bebyggelsen i 
separat detaljplan. Dialogen med Trafikverket fortsätter i den planen.  
 
Planhandlingarna har kompletterats med fördjupade resonemang kring 
riksintresset för kulturmiljövård. I arbetet med att tillgodose riksintresset för 
kulturmiljön har en analys av Arlövs kvalitéer genomförts. En av kvaliteterna 
är hur orten utvecklats med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. I 
Arlöv är blandningen av bebyggelsestilar stor samtidigt som de ofta är 
geografiskt åtskilda. Skalan med små relativt homogena områden blir viktig 
även i framtida bebyggelse. Nu planerar Burlövs kommun för en ny stadsdel i 
riksintresset. Den ska hålla så hög kvalitet att det kan bli en del av den 
värdefulla kulturmiljön. Utformningsbestämmelser har därför tillförts 
plankartan för att skapa attraktivitet.  
 
Bullerutredning har gjorts och de bullerskyddande åtgärder som krävs i 
enlighet med PBL 2010:900 4 kap 33a § har säkrats genom planbestämmelser 
och beskrivs i planhandlingarna.  
 
För omgivande verksamheter på fastigheterna Tågarp 15:11 och Tågarp 
15:13 pågår detaljplanearbeten för att utveckla bebyggelsen. 
Skyddsbestämmelser finns för att skydda den nya bebyggelsen från olyckor 
med farligt gods från Södra stambanan. De åtgärderna fungerar också som 
skydd från omgivande verksamheter. Omgivande verksamheter kommer kunna 
fortsätta i enlighet med deras tillstånd. 
 
Markundersökningen har reviderats och förtydligats när det gäller 
markföroreningar. Föroreningsgraden är låg och inga större osäkerheter 
föreligger eftersom det inte förekommer några större volymer fyllnadsmaterial 
eller någon historisk verksamhet inom undersökningsområdet som ger 
misstanke till ytterligare föroreningar. Det bedöms därför inte nödvändigt att 
utföra ytterligare miljötekniska markundersökningar innan färdigställandet av 
detaljplanen. Dock bör det föreligga villkor om att det i samband med 
exploatering av området ska utföras kompletterande miljötekniska 
undersökningar. Detta finns med i genomförandebeskrivningen. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats med information om omhändertagande av 
dagvattnet. Marken är idag till största del hårdgjord. Gröna gårdar och 
grönytor på stationstorget avses fungera frödröjande för dagvattnet. 
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Dikningsföretaget kommer att tas bort vid senare tillfälle. Det har förts in i 
planbeskrivningen. 

 
Bestämmelse gällande villkorat lov har tagits bort från plankartan.  
 
Planhandlingarna har kompletterats med plushöjder och höjder för ny 
bebyggelse. 
 
Skyddsbestämmelser har justerats eftersom kvarteret närmast järnvägen 
undantagits. Bestämmelserna är anpassade till den bebyggelse detaljplanen 
möjliggör. 
  
Planbeskrivningen kompletteras med hur detaljplanen relaterar till 
järnvägsplanen och beskrivning av konsekvenser för den nya bebyggelsen vad 
det gäller vibrationer från järnvägen.  
 
En översikt över hur nya cykelvägar kopplar till det befintliga nätet har lagts 
till planbeskrivningen. Torget i anslutning till stationen, med gång- och 
cykeltrafik och tillgänglighet har studerats ytterligare och beskrivs i 
planbeskrivningen.  
 
Riskutredningen anger att föreslagen bebyggelse ligger inom det så kallade 
ALARP-området där ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga riskreducerande 
åtgärder ska vidtas. Skyddsräl används idag ytterst sparsamt och enbart på 
särskilt riskutsatta platser för att skydda själva järnvägsanläggningen med 
tillhörande konstruktioner inom ett avstånd på ca 5 m från spårmitt. En stor 
anledningarna till den sparsamma användningen är att skyddsräl medför 
försvårad drift och därmed krafigt ökade underhållskostnader under 
anläggningens livstid. Det är därför inte ekonomiskt rimligt i förhållande till 
den riskreducerande effekten att uppföra skyddsräl på sträckan.  
 
Bestämmelser som tillåter dagvattenhantering på kvartersmark har lagts till i 
plankartan. 
 
Information gällande fornlämningar har förts in i planbeskrivningen. 
 

2. Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan och vill framföra följande 
synpunkter:  

Plankarta  
Kartan saknar koordinater, däremot finns koordinatkors.  
 
Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas.  
 
Gatunamn saknas i kartan.  
 
I grundkartan står redovisat Ga:1, i det nordvästra hörnet, strax under ordet CYKEL. Tågarp 
ga:1 upphävdes vid lantmäteriförrättning 2017-11-30. 
 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse ”Körbar förbindelse får inte anordnas”. 
Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta innebär att 
det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns eftersom det 
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där inte går att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer att vara 
allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt något som 
ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet. 
Kommunen kanske kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika 
dessa problem eller undvika att reglera stängsel-/utfartsfrågan? Lantmäteriet noterar att i 
vissa planer har liknande problem lösts genom att kommunen har utökat planområdet med en 
remsa bestående av några meter allmän plats utanför stängslet /utfartsförbudet. 

Planbestämmelser  
I kvarteret i nordväst finns område med både egenskapsbestämmelsen b1 och den 
administrativa bestämmelsen u1. Det känns inte bra att kombinera dessa bestämmelser, då 
det blir osäkert vad som gäller. Om ledningshavaren ansöker om ledningsrätt kan det 
omöjliggöra byggrätten och om man först ställer en byggnad där kan det omöjliggöra att 
bilda ledningsrätt där. Att överhuvudtaget planera byggnader i flera våningar ovanpå 
ledningar känns inte helt riktigt såvida de inte är kulverterade. 

Lantmäteriet  
I samma område finns 4 korsvisa pilar som jag inte riktigt förstår. Är det för att ange att 
bestämmelserna i rutan gäller hela det gula området förutom områdena innanför "annan 
egenskapsgräns" eller "egenskapsgräns och administrativ gräns som sammanfaller"? Eller 
gäller de där också? I så fall är f4 dubbelredovisat. Vad gäller egentligen för prickmarken?  
 

Planbeskrivning  
Sida 34. Det står att inlösen av allmän platsmark kan bli aktuellt för del av Tågarp 15:4 och 
15:10. Tågarp 15:10 är i kommunal ägo sedan 2017-12-08.  
 
Sida 35. Det står att ”Fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsanläggning 
bekostas av exploatören och genomförs på uppdrag av exploatören”. Det står ingenting 
någon annanstans om bildande av gemensamhetsanläggning och det finns inga g-områden 
markerade i plankartan.  
 
Sida 39. Bestämmelser om utförande regleras inte i 4 kap. 12 § PBL.  
 
Genom att lägga ut markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar ser kommunen 
dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels att lovpliktiga 
åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att ledningarna får vara 
kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. I genomförandebeskrivningen 
står att ”Inom detaljplaneområdet finns bland annat VA-ledningar och fjärrvärmeledningar 
som kommer behöva flyttas. För flytt ansvarar exploatör/fastighetsägare”. Det står inget om 
att ledningarna behöver tryggas genom ledningsrätt eller servitut och att detta sker genom att 
förrättning ansöks om hos lantmäteriet eller genom inskrivning hos fastighetsinskrivningen. 
För en del av de befintliga ledningarna finns ledningsrätt.  
 
I planbeskrivningen anges att ”exploateringsavtal kommer att tecknas mellan fastighetsägare 
och Burlövs kommun och att en markanvisningstävling avses genomföras för kvarteret 
närmast järnvägen”. Inget ytterligare anges om innehållet. Enligt 5 kap. 13 § 3 st PBL ska 
kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, 
redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 
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Kommentar:  
Koordinater, information om koordinatsystem, höjd och gatunamn förs in på 
plankartan. 

 
Grundkartan har uppdaterats gällande Ga:1. 
 
Utfartsförbudet har tagits bort från plankartan. 
 
Kvarteret i nordväst närmast järnvägen har undantagits i detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om ägarförhållanden 
gällande Tågarp 15:10. Texten om gemensamhetsanläggning justeras i 
planbeskrivningen. 
 
Hänvisningar till plan- och bygglagen uppdateras i planbeskrivningen.  
 
De ledningar som flyttas till följd av detaljplanen kommer att förläggas på 
allmän platsmark. Information om att förrättning gällande ledningsrätt 
genomförs av lantmäteriet förs in i planhandlingarna.  
 

 
3. Trafikverket ser positivt på att Burlövs kommun förtätar kring stationen och på så vis 
möjliggöra för ett smidigt användande av kollektivtrafiken. Trafikverket är positiva till den 
övergripande inriktningen för Burlövs station vilken innebär att kommunen ska samarbeta 
med Trafikverket, Skånetrafiken och andra intressenter för Södra stambanan vid utveckling 
av stationen. Trafikverket vill dock påpeka att järnvägens funktion inte ska påverkas negativt 
till följd av utvecklingsplanerna. 
 
Enligt detaljplanen är del av Trafikverket fastighet Tågarp 15:5 utlagd i detaljplanen som 
allmän platsmark och kommunen står som huvudman för allmän platsmark. Detta innebär att 
Trafikverket kan begära att kommunen skall lösa in den del, Trafikverket vill utveckla 
dialogen med kommunen gällande denna fråga.  

Vägar 
Planområdet berörs inte direkt av någon statlig väg. Trafikverket ser positivt på 
utbyggnadsplanerna och etappindelning för parkeringsplatser. Det är viktigt att föra 
resonemang om parkering, dels utifrån pendlarnas behov och dels för att inte bidra till 
ytterligare bilberoende.  

Järnväg 
Delar av planområdet gränsar till Södra stambanan. Södra stambanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Närmst stationen/Burlöv C planeras för ett 
nytt torg med grönytor och nivåskillnader. 
 
Trafikverket kan inte tydligt utläsa på vilket avstånd den närmsta bebyggelsen hamnar i 
förhållande till spårmitt för Södra Stambanan. Trafikverket anser att detaljplanen ska 
kompletteras med information om avstånd från spårmitt till ny bebyggelse och att generellt 
bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Detta område bör 
även anges som Byggnad får inte uppföras i plankartan. Se mer: 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
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utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-
bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/sakerhetsavstand-vid-byggande-intill-jarnvag/. 
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat 
från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det 
skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. 
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till 
exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Det är 
av största vikt att möjligheterna till att underhålla järnvägsanläggningen. 
 
I händelse av att detaljplanen medger bebyggelse närmre än 30 meter från Södra Stambanan 
ska kommunen redovisa varför man gör avsteg från det generella avståndet på 30 meter, och 
föra en fördjupad dialog med Trafikverket.   
 
Förslaget till detaljplan inkräktar på befintlig detaljplan för järnvägsområdet och 
järnvägsplanen. Detta omnämns i planbeskrivningen på s. 33 som ”ytan som berörs har tagits 
med av tydlighetsskäl och avses i denna plan ha samma funktion som i gällande plan”. 
Trafikverket anser att det bör stå att ”ska ha samma funktion åtminstone under 
järnvägsplanens livslängd”. 

 
Vidare är det möjligt att det kommer finnas ett utrymme närmast järnvägen som kan 
användas för exempelvis gång- och cykel eftersom befintliga plattformar skall tas bort. Innan 
detta är detaljprojekterat är det svårt att säga exakt hur mycket utrymme som finns, 
Trafikverket föreslår därför att en till egenskapsgräns läggs till i samma läge som 
järnvägsplanens gräns och att området närmast järnvägen kan användas för gata. 

Buller 
Detaljplanen anger att man inför granskningsskedet kommer att komplettera handlingarna 
med bullerutredning. Detaljplanen anger även att järnvägen är den mest störande 
bullerkällan. Trafikverket förutsätter att bullerutredningen genomförs och att handlingarna 
kompletteras. Trafikverket förutsätter även att planområdet i sin helhet planeras och 
utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för buller inte överstigs. De nödvändiga 
åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 
Således förutsätter Trafikverket att eventuella ändringar till följd av resultatet från 
bullerutredningen genomförs. 

Vibrationer 
Gällande buller anges att man i samband med järnvägsplan Flackarp-Arlöv genomfört 
mätningar av markvibrationer. Texten blir lite otydlig då man nämner att badhusets västra 
fasad inte kommer uppföras närmre än 20 meter från närmast spår, nytt badhus i Burlöv 
behandlas väl i detaljplan Tågarp 17:1. 

Riskutredning  
En riskutredning är genomförd av ÅF (2017-11-10), Trafikverket saknar dock information 
om vilka avstånd till Södra stambanan man utgått från. Trafikverket anser att detaljplanen 
bör kompletteras med denna information. 

Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen ligger inom den 
MSA-påverkande zoner där flygplatser är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att 
yttra sig över detaljplanen. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser 
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samt Luftfartsverket och Försvarsmakten. I de fall det framkommer behov av 
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda flygplatser. 
Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Läs mer på Försvarsmaktens 
webbplats (www.forsvarsmakten.se), där blankett finns. 
 
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
”flyghinderanmälan” (enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till 
Försvarsmakten. Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och 
belägna inom tätort, högre än 20 m utanför tätort). Läs mer på Försvarsmaktens webbplats 
där blankett finns. Blanketten skickas in senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: 
fm.flyghinder@lfv.se och registrator@fmv.se. 
 
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa 
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre 
över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 
hinderbegränsande ytor. 
 
För mer information:  
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-
bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/Skyddsomrade-runt-flygplatser 

Sammanfattning  
Trafikverket anser: 

- Att dialog bör tas med Trafikverket gällande inlösen av del av Tågarp 15:1. 

- Att ett generellt avstånd på 30 meter från spårmitt för ny bebyggelse bör gälla 
och att detaljplanen bör kompletteras med uppgifter om avstånd till spårmitt. 
Avsteg ska redovisas och motiveras. 

- Att förslaget till detaljplan inkräktar på befintlig detaljplan för 
järnvägsområdet och järnvägsplanen, formuleringen bör ändras till ”ska ha 
samma funktion åtminstone under järnvägsplanens livslängd”. 

- Att en egenskapsgräns läggs till i samma läge som järnvägsplanens gräns och 
att området närmast järnvägen kan användas för gata/järnväg. 

- Att en bullerutredning skall göras och att handlingarna ska kompletteras inför 
granskningsskedet. Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet 
planeras och utformas så att riksdagens fastställda riktlinjer för buller inte 
överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas 
av kommunen och/eller exploatören. 

- Att berörda flygplatser inom MSA-påverkande zoner är sakägare och ska 
beredas möjlighet till yttrande. Trafikverket förutsätter att en sådan dialog 
förs. 

Trafikverket vill även upplysa om att det finns en ledningskorsning där ledningshavaren är 
Skånetrafiken, vid km 611+ 339m. 
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Kommentar:  
Burlövs kommun har fört fortsatt dialog med Trafikverket kring Tågarp 15:5. 
Del av fastigheten behövs inte längre för järnvägsändamål när perrongerna 
byggs om och flyttas. Kommunen avser därför att lösa in marken som 
planläggs som allmän platsmark, torg.  
 
I samrådet föreslagen bebyggelse närmast spåren har undantagits från 
planen. Kommunen avser att gå vidare med planering av den bebyggelsen i 
separat detaljplan. Kommunen kommer fortsätta dialogen med Trafikverket 
kring säkerhetsavståndet till Södra stambanan i den planen. I denna 
detaljplan föreslås ingen ny bebyggelse närmre än 30 meter från spårmitt. 
 
Detaljplanen kompletteras med avstånd från spårmitt till närmaste föreslagen 
bebyggelse. Avståndet är cirka 90 meter. 
 
Inom 30 meter från Södra Stambanan föreslås en cykelväg som leder ner till 
stationen, samt cykelparkering. Mellan spåren och cykelvägen kommer det 
byggas en stödmur och bullerskydd.  
 
Planbeskrivningen sid. 33 har justerats i enlighet med Trafikverkets förslag.  
 
Bullerutredning har gjorts och de bullerskyddande åtgärder som krävs i 
enlighet med PBL 2010:900 4 kap 33a § har säkrats genom planbestämmelser 
och beskrivs i planhandlingarna. Information om att åtgärder som behöver 
vidtas bekostas av exploatören har förts in i planbeskrivningen. 
 
Planhandlingarna har skickats ut på samråd till Luftfartsverket, Malmö 
airport och Försvarsmakten. 
 

4. Luftfartsverket (LFV) har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen.  

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet 
vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny 
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.  

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning 
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 
10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva 
störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i 
Sverige, samt på ICAO DOC 015.  

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i 
planer, eller om flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta 
ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum 
Sector Altitude”.  

 Kommentar:  
Detaljplanen har samråtts med Swedavia/Malmö airport. 
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5. Lomma kommun anser att det är positivt med förtätning av både bostäder och service 
runt den kommande Burlöv Centralstation. Ur resenärssynpunkt är det en fördel om många 
ärenden kan uträttas på samma plats, något som kan minska transportbehovet i samhället. I 
planen finns förslag på ett nytt parkeringshus som ska kunna användas av bland annat 
resenärer. Vad gäller parkeringen är det viktigt att ha med i planeringen hur det totala antalet 
parkeringsplatser ska användas och med vilka begränsningar. För de som vill ställa bilen 
under en längre tid för att ta tåget för en längre resa, är avståndet till tågstationen lite mindre 
viktigt än för de som kanske varje dag kan tänkas komma med bil för sin arbetspendling. 
Dagliga arbetspendlare, både från Burlövs kommun och från kringliggande kommuner, 
behöver snabbt och enkelt kunna hitta en parkering, så att de inte istället tar bilen hela vägen 
till jobbet om det blir svårt att hitta eller för dyrt med nära och bra pendlarparkeringsplatser. 
 
En annan betydelsefull aspekt är att de bussar från bland annat Lomma tätort som är tänkta 
att angöra Burlöv C har en nära koppling till tågstationen. I detaljplanen finns inlagt en 
vändslinga för bussarna nära stationen vilket är positivt. Viktigt är också att de kommande 
busshållplatserna får en tydlig koppling till perrongerna så att det går snabbt att byta mellan 
buss och tåg. 
 

Kommentar: Flera lägen för pendlarparkering utreds, med målsättningen att 
erbjuda flera lägen i närheten av stationen. Busshållplatserna för bussen 
mellan Lomma och Burlöv C placeras i anslutning till stationsorget. 

 
6. E.ON Energilösningar AB (EVS) har tagit del av inkomna handlingar i rubricerat 
ärende. EVS har fjärrvärmeledning som är ansluten till fastigheterna som ligger inom 
planområdet, se bifogad skiss. 

 
För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning 
utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta 
anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärme- fjärrkylaledningar. EVS 
förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant arbete 
påbörjas.  
 
Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ kör- och 
punktlaster) som de inte är dimensionerade för.  
 
Skulle det till följd av genomförandet av detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på 
ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid. EVS förutsätter att exploatören står för samtliga 
kostnader. Detta ska framgå i planhandlingen.  
 
Med hänsyn till ovansående synpunkter har EVS inget att erinra. 
 

Kommentar:  
Del av fjärrvärmeledningen i den gamla Vånggatan kommer behöva flyttas 
när detaljplanen genomförs. Information om att exploatören bekostar flytt har 
förts in i planbeskrivningen. 
 

7. E.ON Gas Sverige AB (E.ON Gas) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat 
ärende och vill här med framföra synpunkter. 
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I närheten av planområdet har E.ON Gas distributionsledningar för natur- och biogas och 
kan därmed erbjuda ett energisnålt alternativ med energigas, vilket bör framgå i 
planhandlingarna under stycket ”Teknisk försörjning”. 

Kommentar:  
Information gällande möjligheten att energiförsörja området med gas har 
förts in i planbeskrivningen. 
 

8. E.ON Energidistribution AB 

Vi har inom planområdet befintliga hög-oeh lågspänningsledningar enligt bilaga 1. Om 
någon av våra befintliga ledningar måste flyttas eller ändras tillföljd av planläggningen eller 
plangenomförandet anser vi att det är den part som förorsakar förändringen i vårt nät som 
också ska betala samtliga kostnader för åtgärden. Detta ansvar framgår klart och tydligt i 
planhandlingarna för VA-och fjärrvärmeledningar. Eftersom det enligt vår mening inte 
framgår lika klart och tydligt vad som gäller för befintliga elledningar anser vi att 
planhandlingarna bör kompletteras på denna punkt.  

För att kunna försörja planområdet med el behövs två nya nätstationer. Det beräknade antalet 
nätstationer bygger på de byggrätter planen medger. Se även bilaga 2 som preciserar de 
byggrätter kommunen redovisat för oss. Antagande om enhetlig effektförbrukning per 
lägenhet och per m2 lokalyta ligger också till grund för det beräknade antalet nätstationer.  

Planförslaget föreslår två byggrätter för nätstation på platser som sett ur vår synvinkel är 
lämpliga. Storleken på byggrättera är tillräcklig om byggrätterna ska ingå i samma fastighet 
som de är placerade på. Om tanken är att byggrätterna ska vara egna fastigheter måste det så 
kallade betjäningsområdet runt nätstationerna också ingå i byggrätten. Byggrätterna behöver 
i så fall vara 10x6 meter. 

Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med information gällande ansvar vid flytt av 
befintlig elledning. Plankartan har justerats gällande byggrätterna för 
nätstationerna. Byggrätten har nu förlagts på allmän platsmark för att ge en 
mer flexibel placering. Nätstationerna ska ingå i fastigheten de är placerade 
på. Detta har stämts av med E.ON. 
 

9. TS Skanova Access har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se 
bifogad karta.  

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna 
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. 
   
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

 
Kommentar:  
Information om att exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar har förts 
in i planbeskrivningen. 

 
10. Segeåns vattenvårdsförbund och vattenråd 
På sidan 35, i samrådshandlingen Planbeskrivningen, beskriver man dagvattenhanteringen. 
Där framgår att VA-huvudmannen tar hand om dagvatten i ledningsnätet utom vid extrema 
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situationer. Det framgår inte vilken kapacitet ledningsnätet har. Det här är avgörande för hur 
stor mängd regn som kan omhändertas. Är det bara dimensionering för 10 års regn på 
ledningsnätet kommer en stor del av regn mängderna som kommer att blir "extrem" regn. 
Det framgår inte heller att man avser tillse att någon rening av dagvatten ska ske på för de 
avrinnande vattenmängderna från ytor. Här är det mycket tveksamt att allt vatten ska kunna 
återföras till VA-nätet utan troligen kommer viss mängd att nå recipienterna direkt t ex 
Segeå och då ska även dagvatten ha genomgått rening i dammar eller på annat sätt. Det som 
man talar om i stycket är främst fördröjning av överskottsvatten och att hindra 
källaröversvämningar. Här är det viktigt att tillse att dagvattenhanteringen kan ske på ett 
hållbart sätt även med tanke på framtida klimatförändringar med större skyfall och mer 
extrema vädersituationer. Miljökvalitetsnormerna för vatten måste kunna hållas för att 
verksamheten ska kunna tillåtas.  
 
Av grundvattenanalyser som utförts i området kan konstateras att föroreningar av bl a 
metaller finns. Inga analyser har utförts i ytvatten eller på dagvatten men även där kan med 
stor sannolikhet förhöjda halter hittas av förorenande ämnen. Det är viktigt att arbeta för att 
minska föroreningar i vatten och vidta åtgärder för att skydda såväl yt-som grundvatten. 

 
Kommentar:  
Planbeskrivningen uppdateras med information om omhändertagande av 
dagvattnet.  
 
Detaljplanen ligger centralt vid den om- och utbyggda tågstationen, 
exploateringen avses bli hög och det inte finns plats för dagvattendammar 
inom planområdet. Exploateringen bedöms dock inte ha någon negativ 
nettoeffekt. Marken är idag till största del hårdgjord. Gröna gårdar och 
grönytor på stationstorget avses fungera frödröjande för dagvattnet. 
Kommunen arbetar för närvarande med en övergripande plan för anläggande 
av dagvattendammar (och fler åtgärder) i befintlig bebyggelse. Området 
ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. 

 
11. Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande synpunkter:  

Riskhänsyn  
Räddningstjänsten Syd har tagit del av riskutredningen för området som har upprättats av 
AF-Infrastructure AB 2017-11-10. Riskutredningen tar hänsyn till transporter av farligt gods 
på järnväg och väg samt närliggande industrier. I aktuellt planområde är det framför allt 
Södra Stambanan och Amerikanska motorimporten som bidrar till riskpåverkan. 
Utredningen visar att både individ- och samhällsrisken är hög och att åtgärder behöver 
vidtas. Då tar konsekvenserna endast hänsyn till antalet omkomna, inte skadade. 
Utredningen anger ett flertal riskreducerande åtgärder. Det framgår inte vilka av åtgärderna 
som bör införas som krav och vilka som är rekommendationer. Det är därför svårt att avgöra 
om de åtgärder som har förts in som planbestämmelser är tillräckliga.  
 
Räddningstjänsten Syd saknar även ett resonemang kring riskhanteringsprincipen om att 
risken för katastrofer bör undvikas. Konsekvenserna vid de olika olycksscenarierna bör 
förtydligas så att de tydligt framgår i text, dvs. hur många riskerar att omkomma vid en 
händelse? Hög samhällsrisk innebär att många personer kommer påverkas vid en olycka. 
Aven om sannolikheten kan vara liten så är det inte uteslutet att det händer. Om riskanalysen 
ska kunna användas som underlag för beslutsfattare att kunna ta beslut om planerad 
exploatering är acceptabel ur risksynpunkt eller inte är det viktigt att den är tydlig även för 
de som inte har kunskap om riskanalysmetoder.  
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Nedan följer de riskreducerande åtgärder som anges i riskutredningen tillsammans med 
Räddningstjänsten Syds kommentarer. 
 

- Närmast Södra Stambanan rekommenderas ett bebyggelsefritt område om 15 
m. Trafikverket rekommenderar dock 30 m bebyggelsefritt från järnväg. 
Därmed bör skyddsavstånd stämmas av med Trafikverket. Avståndet beräknas 
från det spår som går närmast planområdet. 

 
Enligt plankartan ser avståndet ut att understiga 30 meter, vilket innebär att Trafikverket 
behöver involveras för att göra en bedömning kring lämpligheten. Observera att 
Trafikverkets rekommendationer inte grundas i en riskbedömning med avseende på 
transporter av farligt gods utan med avseende på järnvägens utvecklingsmöjligheter samt 
åtkomst för underhållsarbeten och räddningsinsatser vid en olycka. 
 

- För byggnader inom 40 m från Kronetorpsvägen/Södra stambanan bör fasader 
utformas i brandteknisk klass EI30 mot vägen upp till 22 m höjd räknat från 
transportledens höjd. För byggnader inom 30 m bör även fönster mot leden 
utformas i E30,för att möjliggöra vädring kan mindre vädringsluckor tillåtas 
öppningsbara. Inom 40 m från leden bör fasader utföras obrännbara. 

 
Observera att skyddsbestämmelserna på plankartan är felaktigt formulerade och bör lyda 
enligt följande: 
 

- Inom 40 meter från spårområde ska fasad uppfylla brandteknisk klass EI30.  
- Inom 30 meter ska fasad uppfylla brandteknisk klass EI30 och fönster E30 

(mindre vädringsluckor är tillåtna). 
 

I riskutredningen anges dessutom att fasaderna bör utföras obrännbara och det är en 
förutsättning i resonemanget i analysen kring åtgärdernas effekt på samhällsrisken. Varför 
har denna åtgärd utelämnats? Hur påverkas samhällsrisken om fasaderna inte utförs 
obrännbara? 
 
Avseende giftig gas rekommenderas följande: 

- 0-70 m: Byggnader förses med nödstopp på ventilationen och friskluftsintag 
placeras högt och vänt bort från närmaste transportled. 

- 70-150 m: Byggnader som inte är skyddade av annan byggnad med minst 
samma byggnadshöjd förses med nödstopp på ventilationen. Friskluftsintag 
placeras högt och vänt bort från närmaste transportled. Det senare gäller för 
samtliga byggnader inom 70-150 m från transportled. 

- Över 150 m: Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från närmaste 
transportled. 

 
Planbestämmelserna redogör för behovet av nödstopp. I riskutredningen anges att det krävs 
särskild hänsyn om fläkt i drift ska användas och att nödstoppet då bör hanteras av 
räddningstjänstens personal eftersom det annars finns risk att ventilationssystemet inte fyller 
sin funktion vid en eventuell brand. Räddningstjänsten Syd anser inte att det är lämpligt att 
åtgärden är beroende av räddningstjänstens agerande utan anser att nödstoppet ska finnas på 
central plats i t.ex. trapphus och förutsätts hanteras av de som vistas i byggnaden.  

 
Att friskluftsintagen ska placeras högt och vänt från närmsta transportled anges i 
planbeskrivningen men inte som planbestämmelse. Hur kommer det sig? 
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- För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli mer 

motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa utförs som 
stabila byggnader i exempelvis betong eller tegel. 

 
Åtgärden anges i planbeskrivningen. Hur säkerställs det att åtgärden vidtas? 

 
- För att minska sårbarheten mot olyckor bör i första hand verksamheter såsom 

kontor, mindre handel samt friluftsytor placeras mot aktuella farligt godsleder. 
Detta så att bostäder blir skyddade av andra byggnader vid olyckor. 

 
Principen grundas i att kortare skyddsavstånd kan accepteras för verksamheter som innebär 
låg persontäthet och vakna personer än för personintensiv verksamhet och sådan som kan 
omfatta sovande personer och känsliga personer såsom barn eller sjuka. Upp till 24 meter 
höga kontorsbyggnader innebär dock en betydande persontäthet och kan inte likställas med 
mindre handel och friluftsytor. 
 

- Södra Stambanan bör förses med urspårningsräl längs med området med 
hänsyn till hög persontäthet längs sträckan. 

 
Det är en åtgärd som minskar risken för olyckor och därmed kanske den viktigaste åtgärden. 
Det är också den åtgärd som reducerar samhällsrisken mest enligt utredningen. Det är dock 
en åtgärd som är svår att reglera via denna detaljplan eftersom det är Trafikverket som har 
rådighet över spårområdet. Kommer åtgärden att vidtas? Bedöms samhällsrisken vara ok 
även om åtgärden inte vidtas? 
 

 
- Inom 50 m från Amerikansk Bilimport samt Preem förses byggnader med 

obrännbar fasad i brandteknisk klass EJ 30 samt med möjlighet till utrymning 
bort från verksamheten. Om byggnader uppförs närmare än 30 m från bör 
fönster utföras i lägst brandteknisk klass E 30. 

 
Byggnader placerade i anslutning till Amerikanska motorimporten omfattas av 
planbestämmelsen om att entréer ska vara genomgående. Åtgärden om att fasaden ska vara 
obrännbar saknas. 

 
- Genom att säkerställa att VMA-signal hörs i området och att byggnader utförs 

enligt rekommendationer för giftig gas enligt ovan bedöms åtgärder ha 
vidtagits avseende giftig gasutsläpp från industrier i närheten. Luftintag till 
byggnader som ligger mer än 150 m från respektive transportled 
rekommenderas vara vända bort från Södra Stambanan (från industrierna) med 
hänsyn till stora konsekvensavstånd vid giftigt utsläpp från industrierna. 

 
Det är Räddningstjänsten Syd som aktiverar VMA-signalen. Observera att det är ovanligt 
och faran behöver vara konstaterad för att det ska ske. Det är rimligt att anta att gasutsläppet 
hinner spridas innan VMA aktiveras, vilket innebär att det bör finnas en beredskap för 
avstängning av ventilationen i byggnaderna som inte är avhängd ett VMA. Personalen och 
de boende bör alltså vara informerade om att nödstopp finns och när det bör användas.  

Brandvattenförsörjning  
Brandvattenförsörjningen ska säkerställas i området. Flödet i såväl nya som befintliga 
brandposter ska uppfylla krav enligt V AV-normen P-83. Avståndet mellan brandpost och 
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uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 meter. Byggherren ska redovisa att 
brandvattenförsörjningen är säkerställd i samband med bygglovsansökan.  

 

Insatstid  
Området är beläget inom normal (tio minuters) insatstid.  

Räddningstjänstens tillgänglighet  
Bostäder i flerbostadshus dimensioneras normalt för fönsterutrymning med hjälp av 
räddningstjänstens bärbara stegar och höjdfordon. För att räddningstjänsten ska kunna 
medverka vid utrymning krävs tillgänglighet direkt till byggnadernas fasader. 
Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken 
och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. 
Räddningstjänstens höjdfordon kan användas upp till 23 meter under förutsättning att 
räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Observera att exempelvis 
trädplantering längs med gatorna kan påverka tillgängligheten. Om tillgängligheten inte kan 
säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan hjälp av 
räddningstjänsten. 
 

Kommentar:  
I samrådet föreslagen bebyggelse närmast spåren har undantagits från 
planen. Burlövs kommun avser att gå vidare med planering av den 
bebyggelsen i separat detaljplan. Dialogen med Trafikverket fortsätter i den 
planen. Som en följd av att byggnaden närmas spåren utgått från planen så 
har de riskreducerande planbestämmelserna setts över och justerats. 
Information gällande risken att omkomma vid en olycka har förts in i 
planbeskrivningen.  

 
Riskutredningen anger att föreslagen bebyggelse ligger inom det så kallade 
ALARP-området där ekonomiskt rimliga och tekniskt möjliga riskreducerande 
åtgärder ska vidtas. Skyddsräl används idag ytterst sparsamt och enbart på 
särskilt riskutsatta platser för att skydda själva järnvägsanläggningen med 
tillhörande konstruktioner inom ett avstånd på ca 5 m från spårmitt. En stor 
anledningarna till den sparsamma användningen är att skyddsräl medför 
försvårad drift och därmed krafigt ökade underhållskostnader under 
anläggningens livstid. Det är därför inte ekonomiskt rimligt i förhållande till 
den riskreducerande effekten att uppföra skyddsräl på sträckan.  
 
Konsekvensområden för de olika scenarierna redovisas i bilaga C i 
riskutredningen. Att resonera kring riskhanteringsprinciper enligt rapporten 
”Värdering av risk”, utöver vad som framgår av vald metod (F/N-
diagrammet), bedöms inte nödvändigt. Syftet med metoden är att redovisa hur 
många som kan förväntas omkomma och med vilken frekvens. Bedömningen 
är att dessa principer har beaktats genom att principen om ALARP tillämpats. 
Detta eftersom dessa principer utgör utgångspunkt vid formulering av 
acceptanskriterier och definition av ALARP enligt rapporten ”Värdering av 
risk”.  
 
Information gällande avstånd till brandpost har förts in i planbeskrivningen. 

 
12. VA-SYD 
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Det planlagda området är redan hårdgjort. Genom att bygga på höjden tar man inte i anspråk 
nya gröna ytor som har betydelse i dagvattenhanteringen. Att göra om parkeringen till 
kvarter med mindre innegårdar i den nordvästra sidan av Burlövs center skapar möjligheten 
för infiltration av dagvatten, vilket är positivt.  
 
Det som är viktigt att utreda i det här fallet är skyfallet, var ställer sig till exempel 100-års 
regn? Finns det ytliga avrinningsvägar och hur kan man jobba med höjdsättningen så att 
vattnet rinner ut från kvarter utan att byggnader tar skada.  
 
I plankarta står det angivet under f4: Portal som är 4 m hög och 4 m bred. VA SYD:s 
ledningar passerar portalen och bredden på den ska minst vara 8 m vilket ska också vara den 
minsta bredden på u-området. 
 
VA SYD:s ledningar går över planområdet och kommer att behöva flyttas. Det har redan 
uppmärksammats i planbeskrivningen.  
I planbeskrivningen på sidan 22 finns det en visionsbild över det nya stationstorget. Den 
föreslagna utformningen tar inte hänsyn till dagvattenhanteringen där man skapar 
möjligheten för avrinning av vatten ytledes. Så som det är föreslaget så är de gröna partierna 
upphöjda och den ända vägen för vatten är att bli stående på de hårdgjorda ytorna mot 
järnvägsspåret. Dessa upphöjda grönytor kan ta en del av regn men var kommer skyfallet att 
ställa sig? Istället för upphöjda krukliknande gröna partier borde man inte försöka skapa/ 
forma en mer sammanhängande parkliknande nedsänkt yta? 
 
I planbeskrivningen, sidan 35 står det att ytavrinnande dagvatten ska hanteras i detaljplanen 
och fördröjas i öppna eller underjordiska magasin på den egna fastigheten innan det får 
kopplas på det kommunala nätet. Underjordiska magasin kräver både drift och skötsel? Det 
är fastighetsägaren som detta ansvar hamnar på om den typen av anläggningar placeras på 
kvartersmark. Detta behöver i sin tur regleras i exploateringsavtal. VA SYD bygger och 
driftar endast dagvattenmagasin som anläggs på allmän platsmark.  
 
VA SYD rekommenderar att man använder sig av genomsläppliga ytor där det går, till 
exempel, parkering och cykelparkering. Detta möjliggör infiltration av dagvatten. Gräsytor, 
planteringsytor och grusade ytor är ytor som möjliggör infiltration/ fördröjning av dagvatten. 
 

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med avringningsvägar. Plankartan har 
kompletterats med plushöjder.  
 
Kvarteret med portal har undantagits ur planen och kommer att planläggas i 
en senare process. 
 
Gestaltningen av torgen har justerats för att säkerställa en fungerande 
dagvattenhantering. De gröna partierna föreslås utföras som terrasser där 
den övre sidan är i nivå med omgivande mark så att dagvatten kan rinna in på 
grönytan och fördröjas. Grönytorna får funktion av så kallade raingardens. 
Under de planterade ytorna kan större volymer vatten tas omhand i 
underjordiska magasin. Även under det mer hårdgjorda marknadstorget kan 
underjordiska fördröjningsmagasin anläggas. Magasinen leds till 
dagvattennätet. 
 
Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i tunneln under 
spåren. Det är viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål 
att tidvis stå under vatten. Åtgärderna ovan bedöms dock minska 

165



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

  

Granskningshandling, upprättad 2018-XX-XX 20 (29) 

översvämningsriskerna. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse 
som tillåter dagvattenhantering på kvartersmark. 

 
13. Utbildnings- och kulturnämnden 
Platsen är ur kulturmiljöhänsyn väl vald för en ny, hög bebyggelse med modern arkitektur. 
Det närliggande Svenshögsområdet med höga huskroppar i öst kommer att länkas väl 
samman med denna. Området på Lillevång med dess villakaraktär påverkas inte negativt ur 
kulturmiljöaspekt. 
 
Kommunen har fattat beslut om gällande så kallad 1 %-regel för konstnärlig utsmyckning, 
vilken ska hävdas i samband med byggnationen. 
 
Det finns ännu delar av Burlövs Centers ursprungliga fasad bland annat i byggnadens södra 
delar och det är bra om den kan sparas åtminstone till någon del även i framtiden. Burlövs 
Center är inte med i kommunens bevarandeplan, men inte desto mindre är byggnadens 
ursprungliga formspråk intressant att kunna se även framöver. 
 
Vid utformningen av det nya stationsområdet kan det vara bra att ha platsen för Tågarps by i 
åtanke. Idag markeras platsen av en minnessten. Området ligger på järnvägens västra sida 
och omfattas inte av denna detaljplan, men finns i dess direkta närhet. Tågarps plats har, 
vilket beskrivs i underlaget, varit en plats där vägar mötts och där folk har bott och verkat 
under mycket lång tid. Så kommer platsen även att fungera framöver, fast på nya tiders sätt. 
Att även framåt markera platsen är viktigt. Därför bör den inte komma i skymundan. 
 

Kommentar:  
Planhandlingarna har kompletterats med fördjupade resonemang kring 
riksintresset för kulturmiljövård, värden och konsekvenser av ny bebyggelse. 
Det norra stationstorget, som inte ingår i detaljplaneområdet, går numera 
under arbetsnamnet Tågarps plats. Slutgiltigt namn bestäms politiskt. 

 
14. Miljö- och byggnämnden  
 Miljö- och byggnämnden kan inte ta ställning, i dess nuvarande utformning, till detaljplan 
för del av Tågarp 15:1 m.fl, Burlövs Centralstation i Arlöv till dess att nedanstående 
utredningar utförs och redovisas samt att synpunkter beaktas i granskningsskedet:  

• Bullerberäkningar har ej utförts. I samrådshandlingarna står att det kommer att 
genomföras inför granskningen. Beräkningen bör göras för befintlig och planerad 
bebyggelse. För att avhjälpa tidigare bullerstörning i villakvarter har Lillevångsgatan 
och Hantverkaregatan stängts av för genomfartstrafik. Att öppna upp dem kommer 
medföra att bullerproblematiken åter aktualiseras.  

– I planbeskrivningen står ”Inlastning till Burlöv Center och det nya parkeringshuset 
kommer att nås direkt från Lundavägen”. I trafikplanen presenteras endast en infart 
till lastkajen från Vånggatan, ingen infart till parkeringshuset presenteras. Var 
infarten placeras påverkar bullersituationen och bör tas med i bullerberäkningen.  

– I planbeskrivningen står ”med parkering under ett av bostadskvarteren kan man 
täcka en större del av parkeringsbehovet”. Det är inte beskrivet vilket av kvarteren 
som är lämpligt. Påverkar bullersituationen och bör tas med i bullerberäkningen.  
 

• En fördjupad miljöteknisk markundersökning bör göras, eftersom uppmätta 
föroreningshalter ställvis överskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
Känslig Markanvändning (KM). Vid undersökningstillfället bör hänsyn tas till 
planerad typ av verksamhet inom de olika delarna av undersökt område.  
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• Dagvattenutredning saknas där även framtida klimatförändringar beaktas, såväl s.k. 
100-årsregn som extrem torka samt hur man avser att lösa frågan med 
dagvattenhantering inom planområdet.  

 
• Planens syfte behöver utvecklas och förtydligas. Det bör innehålla de viktigaste 

aspekterna att bevaka i bygglovsprocessen för att bli att säkerställa att utförandet blir 
enligt planens intentioner.  

 
• Trafik – planbeskrivningen saknar information om hur planområdet kopplar samman 

med områden norr om spåren.  
 

• Vibrationer – I planbeskrivningen står det att badhusets västra fasad inte kommer 
uppföras närmre än 20 meter från närmsta spår och därmed bedöms riktvärdet för 
vibrationer i bostäder inomhus inte överskridas. Det står inte hur man bedömer att 
riktvärdena efterleves för de aktuella kvarteren.  

Övrig information  
• Planbestämmelser  
– Dagvattenhantering - Bestämmelser beträffande dagvatten behöver införas. Utan 

dessa har man i bygglovet ingen möjlighet att påverka rinnvägar och 
översvämningsytor, vilka planbeskrivningen anger vara viktiga.  

– Ändamålsbestämmelsen BC1 – bör där finnas en bestämmelse om minsta andel 
centrumverksamhet likaså? Bruttoarea är en svåranvänd enhet när det gäller så pass 
stora områden som man kan anta kommer att delas upp i mindre fastigheter/etapper. 
Man riskerar också en ”snedfördelning” av verksamhet vs bostad inom området 
beroende på om området bebyggs av samma byggherre eller ej.  

– Placering och utformning – planbestämmelserna p2 och f3 är motstridiga och kräver 
att man i bygglovet bedömer möjligheten att medge avvikelse ifrån någon av dem.  

 
• Enligt planbeskrivningen kommer det uppföras 350 - 400 nya bostäder. Under 

rubriken Förutsättningar i planbeskrivningen hänvisas det till att det i Svenshög finns 
skola och förskola. Kan dessa ta emot fler barn?  

• Gång- och cykelvägen längs Vånggatan/Lillevångsgatan riskerar att upplevas som en 
otrygg plats om den skärs av ifrån den parallella bilvägen av ett tätt bullerskydd. Det 
är därför av vikt att skyddet utformas med hänsyn tagen till upplevelsen av denna 
sträcka.  

• Det står inte på någon karta vilken gång- och cykelväg som är Tågarpstigen.  
 

Kommentar:  
Planbestämmelserna har setts över i sin helhet och justerats. 
 
Bullerutredning har gjorts utifrån de nya förutsättningarna som planen 
medger och de bullerskyddande åtgärder som krävs i enlighet med PBL 
2010:900 4 kap 33a § har säkrats genom planbestämmelser och beskrivs i 
planhandlingarna. 
 
Planbeskrivningen har justerats gällande information om 
parkeringslösningar.  
 
Markundersökningen har reviderats och förtydligats avseende 
markföroreningar. Föroreningsgraden är låg och inga större osäkerheter 
föreligger eftersom det inte förekommer några större volymer fyllnadsmaterial 
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eller någon historisk verksamhet inom undersökningsområdet som ger 
misstanke till ytterligare föroreningar. Det bedöms därför inte nödvändigt att 
utföra ytterligare miljötekniska markundersökningar innan färdigställandet av 
detaljplanen. Dock bör det föreligga villkor om att det i samband med 
exploatering av området ska utföras kompletterande miljötekniska 
undersökningar. Detta finns med i genomförandebeskrivningen. 

 
Gestaltningen av torgen har bearbetats för att säkerställa dagvattenhantering. 
Planbeskrivningen har kompletterats med bestämmelser som tillåter 
dagvattenhantering på kvartersmark. 
 
Planens syfte har vidareutvecklats och förtydligats 
 
Planhandlingarna har justerats gällande vibrationer. 
 
Ny föreslagen bebyggelse innehåller förutom studentbostäder drygt 210 
bostäder. Uppskattning av antal barn boende i området är cirka 30-50 . 
 
Föreslaget bullerskydd utförs grönplanterat för att smälta in i miljön och 
skapa en trevlig vistelsemiljö. 
 
Planhandlingarna kompletteras med information om Tågarpsstigens läge. 
 

15. Amerikanska Motorimporten 
För oss vore det en katastrof att bli av med denna markbit som vi har arrenderat av Burlövs 
Kommun i snart 10 år, innan dess användes denna mark av tidigare fastighetsägare då 
kommunen har placerat en gatlampa och ett el-skåp mitten av fastighetsgränsen mot 
Hantverkaregatan. Detta gör det omöjligt att få tillträde till vår fastighet utan att använda den 
arrenderade markbiten av kommunen. 
 
Även om lampa och el-skåp skulle flyttas kommer detta att omöjliggöra vårt företags 
fortsatta överlevnad, då redan nu med den tomtyta som vi disponerar gör det väldigt svårt för 
våra containerlastbilar att komma in på vår tomt.  
 
En stor del av vår verksamhet innefattar att vi har hand om/distribuerar gods från tredje land 
(utanför EU) där vi sköter och har hand om förtullningar. 
Det har tagit oss över 10 år att få tillstånd att driva ett tullager vilket för övrigt är det enda i 
hela Burlövs kommun. Därav är vi i yttersta behov att våra stora containerlastbilar kan 
komma in på vår tomt. Det var för övrigt anledningen till att vi arrendera tomtbiten från 
början. 
 
Vid tidigare möte 2016 med kommunens representanter var vi lovade att vår tomt skulle 
förbli oförändrad. Dessa möten handlade om ev. tillbyggnad på denna industrifastighet vilket 
sedermera genomfördes. Detta har gjort att vi har anställt 2 killar i vårt företag. 
 
Vårt förslag/bedjan/önskan är att vi får köpa denna markbit av kommunen vilken redan har 
brukats av denna fastighets olika ägare i 40 år. Än en gång måste vi understryka att förslagen 
från kommunens sida kommer att omöjliggöra en fortlevnad av vårt företag med garanterad 
arbetslöshet som följd. 
 
Jag kan inte i min vildaste fantasi tro att 2 träd skulle vara viktigare än ett företags 
överlevnad. Detta är dessutom något som Burlövs kommuns planchef betonade vid 
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samrådsmötet 180116 att man skulle värna om de företag som ligger i anslutning till den 
tilltänkta stationen. 
 
Med detta hoppas vi att få behålla/köpa markbiten och istället satsa kapitalet på en 
uppfräschning vårt företags framsida. 
 

Kommentar:  
Den mark som idag används som infart till fastigheten Tågarp 19:135 har 
undantagits från plankartan. Ingen färändring av rådande omständigheter 
görs därmed i denna detaljplan. Dialog med fastighetsägaren gällande 
framtida lösning för infart kommer att fortsätta. 

 
16. Fosieplast AB 
Vi vill bara få bekräftat att dessa planer fortfarande inte påverkar oss och vårt miljötillstånd? 
Det verkar som om det ska byggas högre bostadshus ännu närmare oss än vad som finns 
idag. Vad händer när folk börjar flytta in och någon får för sig att de inte vill ha industri som 
luktar nära sig? Kan kommunen garantera oss och vår fortsatta existens på Företagsvägen 
27? 
 
 Kommentar: 

Fosieplasts byggnad ligger cirka 175 meter från närmsta nya föreslagna 
bebyggelse. Den förhärskande vindriktningen är bort från bostäderna. Mellan 
Fosieplast och bostäderna ligger Södra stambanan. De föreslagna 
bostäderna planeras med särskilda skyddasåtgärder med anledning av 
närheten till järnvägen där det sker transport med farligt gods. Det innebär 
att friskluftintag är vända bort från Fosieplasts verksamhet.  

 
17. Yash Modaber  
Jag tycker att kvartersplaceringarna är bra och inte förhindrar tillgängligheten till stationen 
från bostadskvarteren söder om spåren. Jag måste dock framföra betydande kritik mot de 
öppna gliporna i kvartersstrukturen. I planen står det så här, "bottenvåningar som inte 
innehåller lokaler ska utformas med variation och ha genomgående entréer så att en kontakt 
mellan gata och gård uppstår". Varför? Det finns absolut inga argument som talar för att det 
ska vara öppet. Tillgängligheten påverkas inte, jag förmodar att det kommer vara en port att 
passera oavsett om denna är på innergård eller ut mot gatan. 
 
Ifall man bara fyllt igen dessa hade kvarteren varit slutna, precis som i de absolut centrala 
stadsdelarna i Sverige och större delarna av Europa. Detta gör att grannarna i kvarteret kan 
ha en gemensam yta där man exempelvis kan lämna sina saker och skapa innergården 
tillsammans. Den "öppna" (den är egentligen inte öppen, men glipan förhindrar att det är 
slutet) kvartersstrukturen hämmar denna gemenskap som kan byggas. Strukturen möjliggör 
att ungdomsgäng kan börja hänga runt på innergårdarna och föra oväsen och annat (detta 
problem finns i kommunen, tillräckligt). På inget sätt ökar tryggheten genom öppen struktur, 
den kan enbart minska. Både för de boende, samt för andra som passerar platser få 
människor befinner sig på (väljer man den smala gången genom husen eller den upplysta 
gatan längs med butikerna och kaféet?). Vandaliseringen kommer sannolikt vara obefintlig, 
då obehöriga inte kan förstöra saker på innergården. De boende kommer knappast göra det, 
de bor ju där och har en samhörighet och känner ett ansvar för sitt utsträckta vardagsrum. 
 
Den öppna strukturen möjliggör även vindar, särskilt kvarteret närmast amerikanska 
motorimporten, som har öppning västerut. Dessa vindar förstärks av tunneleffekten och drar 
hårt i innergården. Ett slutet kvarter bromsar upp vinden och skonar gården. Något annat 
som inte kan komma in är bullret. En av Sveriges mest trafikerade järnvägar ligger runt 
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hörnet, en sluten struktur bidrar effektivt till att hålla bullernivåerna till en lägre nivå än den 
öppna strukturen. 
 
De slutna kvarteren bidrar även till att en yta som annars är tom bebyggs, med exempelvis 5 
våningar kan detta innebära 5-10 lägenheter extra per yta, ifall man höftar beroende på 
planlösning. Teknisk fakta åt sidan, är det "mysigare" med slutna kvarter. Ifall ni som läser 
detta väljer att promenera runt i ett kvarter, väljer ni Lugnet och Caroli, eller Rörsjöstaden 
och Gamla väster? 
 
Det finns verkligen noll som talar för en uppbruten kvartersstruktur. Inte ens brandbilar 
kommer väl in i den smala passagen. Bygg istället mötesplatser för grannarna på 
innergården, mötesplatsen för det offentliga bör förflyttas till det offentliga rummet - torget 
som ska byggas på platsen, vilket för mig till nästa punkt. 
 
Torget bör inte vara för stort, men inte heller för litet. För att man ska ringa en vän och mötas 
på ett torg behöver det vara inbjudande, för att man sedan ska stanna och inte gå iväg till en 
mer behaglig plats. Arbeta väl med träd, gärna smala sådana med lövverket högt upp, vilket 
kan ge känslan av att vara inomhus och rama in torget. Detta görs också med byggnaderna, 
varför höjden är viktig. 7-9 våningar är ett bra riktmärke (gäller inte höghusen, se mer 
nedan), höjden måste inte vara varierad ifall åtminstone utformningen är det. Inte för 
monotont dock, men samtidigt behagligt för ögat. Exempel är Brygges centrala torg. 
 
Apropå byggnaderna saknar det en tydligare inramning av torget närmast stationen, på dess 
östra sida. Torget kommer att kännas väldigt öppet och det är inget vackert hus åt det hållet. 
Där måste man vara noga med att lägga något fint, det behövs inte mycket för att göra ett 
torg fullständigt oattraktivt. Jag måste dock slå ett slag för tornen ni har planerat. I 
bostadsbristens Sverige är det viktigt att utnyttja ytan väl och hellre för högt än för lågt. 
Således kan jag bara rekommendera ännu högra byggnader, från exempelvis 12 till 17-23 
våningar, med höga krav på arkitekturen på ett sådant utmärkande torn.  
 
Bostadsbristen är enorm och mina utländska vänner som flyttat hit under senare år tycker det 
är den största nackdelen med sydvästra Skåne. Jag tycker att saker som att "byggnader ska 
smälta in i området" etc. är ett tankesätt som tyvärr måste förpassas. Bygg således högre än 
vad som verkar planeras. Höj alla byggnaderna i kvarteren med 2-3 våningar, samtidigt som 
de allra högsta delarna går mot ca 20 våningar. Jag ser inte riktigt skälen till att man bygger 
lägre, skuggbildning och liknande är i detta fall inget att beakta eftersom det enda som 
mörkläggs är järnvägsspåren, ifall byggnaderna längs kvarterens norra sidor är de som består 
av höghusen. Särskilt som byggnaderna är slanka, jämfört med många andra höghus i södra 
Sverige. Högre hus innebär mer folk på samma yta och således mer liv i området, samtidigt 
som de med en hög arkitektonisk kvalitet fungerar som landmärken.  
 
Tornet i kvarteret närmast stationen flyttas närmare tågspåren, istället för att ligga längs med 
torget och bussgatan. Det är ju torget som ska ha solsken, det är ingen bra placering precis 
invid. 
 
Användningen av torget bestäms till hög grad hur ni utformar det. Även om det är fullt med 
människor i husen omkring, blir det enbart en passage ifall det inte är användarvänligt. D.v.s. 
man ska kunna tycka om att vara där. Sammanfattat - håll kvartersstrukturen sluten så att det 
offentliga är offentligt och det privata privat, där grannskapet kan frodas utan att okända kan 
störa. Bygg högre, vi har för få hus i Sverige och för mycket trafik. Platsen runt stationen 
kommer vara en av platserna i Södra Sverige som är bäst knuten till övriga regionen. Ta 
tillvara på detta och få in så många bostäder och även annat som t.ex. kontor och hotell, som 
möjligt. 
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Kommentar: 
Bebyggelsen har studerats vidare och vidareutvecklats till granskningen. 
Avsikten i planen är att föreslagna bebyggelsekvarter i första hand ska vara 
sammanbyggda.  
 
Kvarteret närmast torget undantas ur planen. Kommunen avser att gå vidare 
med planering av kvarteret i annan detaljplan. 
 
Hushöjder har justerats och torgens gestaltning och utbredning studerats 
ytterligare. Volymer och höjder har prövats ytterligare av kommun och 
fastighetsägare för att skapa lämpliga gaturum och torg.  
 
Kommunen har inte rådighet över marken öster om torget vid stationen men 
där påbörjas nu ett planarbete och dialog förs med fastighetsägaren. 

 
18. Knut Nilsson m.fl. 
Med anledning av att Vånggatan kommer att bli en genomfartsgata  
med dubbelriktad trafik, med busstrafik samt all trafik till järnvägsstationen, till 
parkeringshus och till boende, bör den bullervall som skall ligga mellan Vånggatan och 
Lillevångsgatan vara i en dimension som gör det möjligt att ta bort mesta möjliga 
trafikbuller. Eftersom det blir tre utfarter från Lillevångsområdet måste den återstående 
vallen vara så hög som möjligt eventuellt med ett plank på toppen. 
 

Kommentar: 
En bullerutredning för området har gjorts, som särskilt har studerat 
bullersituationen på Lillevångsområdet när Vånggatan öppnas. Utifrån 
resultatet från utredningen har gestaltningen för Vånggatan utvecklats och 
justerats för att säkerställa en trivsam boendemiljö. 

 
19. Eva Svarrer 
Jag förstår att vi måste göra området kring Burlövs station och Burlöv Center mer attraktivt 
samt bygga ut och förtäta vår tätort, och jag uppskattar många förslag i detaljplanen, t.ex. att 
ett parkeringshus byggs i anslutning till Burlöv Center som kläs in med bostäder och 
servicefunktioner och att delar av nuvarande parkeringsareal byggs om till bostäder, kontor 
och torg med handelsplatser och uteserveringar. Jag uppskattar även Burlövs kommuns 
ambition att minska biltrafiken och främja cyklismen samt resor med buss och tåg.  
 
Däremot måste vi anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga villabebyggelsen i 
Lillevångsområdet. Sålunda motsätter jag mig planerna på en del höghus som ska fungera 
som nya landmärken för de nya kvarteren. ”I fonden på den nya Vånggatan föreslås ett högre 
hus i 12 våningar” som bl.a. ”kommer att tydliggöra stationens läge i närområdet” 
(planbeskrivningen, s. 16) och dessutom föreslås ”en byggnad i tio våningar” i det nya 
kvarteret i sydväst, och mot Hantverkaregatan ”en byggnad i sju våningar”(ibid., s. 18−19). 
Dessa höghus skulle vara ett helt nytt inslag i detta område, och ett inslag som verkligen inte 
smälter samman på något harmoniskt sätt med ett befintligt villaområde som Lillevången. 
  
I Arlöv har vi redan tillräckligt många höghus, och enligt min mening behöver vi inte fler. 
De som finns utgör redan landmärken för Arlöv, tillsammans med bl.a. Arlövs kyrka och 
Burlövs gamla mölla. Jag är säker på att folk hittar till Burlövs nya centralstation − och att 
den kommer att synas − utan att vi behöver bygga på höjden för det. Attraktiva 
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kontorsplatser och näringslokaler kan ju byggas ändå i lägre bebyggelse. Den del av Arlöv 
som nu ska exploateras bör, enligt min mening, maximalt ha den generella byggnadshöjd på 
4−5 våningar som föreslås i planbeskrivningen (s. 18). Enligt planbeskrivningen nämns 
fasader av puts och tegel. Kanske kan en koppling göras med äldre bebyggelse i Arlöv 
(såsom Geukahuset och Dalbyvägen 16), så att en del byggnader uppförs i Arlövstypisk 
tegelarkitektur med mönstermurning?  

 
I planbeskrivningen nämns det att upplåtelseformer inte regleras i detaljplanen, men att 
blandade upplåtelseformer och varierande lägenhetsstorlekar kan göra att fler får möjlighet 
att bosätta sig i området (s. 31). När bostäder byggs i framtiden hoppas jag därför att 
kommunen verkligen beaktar vikten av att blanda hyresrätter med bostadsrätter och kontor. 
Helst av allt hade jag önskat att en del bostäder också kunde gestaltas som radhus-, kedje- 
eller enfamiljshus med tillhörande mindre trädgårdar, t.ex. i det nya kvarteret i sydväst 
närmast Lillevången (och generellt i framtida bebyggelse, enligt planprogrammet för 
Kronetorpstaden). Lundavägen förbinder tätorterna Arlöv och Åkarp som i dag ser mycket 
olika ut. Åkarp präglas av villabebyggelse med privata tomtägare och Arlöv av 
höghusområden med hyres- och bostadsrätter. Nu när Kronetorpstaden planeras byggas på 
åkermarken mellan dessa två tätorter har Burlövs kommun chansen att jämna ut skillnaderna 
mellan tätorterna. Ta chansen och försök att få både blandad bebyggelse och samtidigt 
bevara en del av de få gröna areal vi har i kommunen!  
 
Det planerade stråket mellan Burlövs Centralstation och Burlöv Center verkar inte innehålla 
mycket grönska. I planbeskrivningen står det även att de 350−400 bostäder som planeras 
byggas ska ha gård på parkeringshusets tak och avgränsade gårdar inom bostäderna, och att 
grönskan och den biologiska mångfalden kommer att öka när parkeringsareal ersätts av 
bostadsområden (ibid., s. 19−20, s. 28). Jag anser att i och med anläggandet av ett 
(visserligen ”grönt”) torg och ett stadsmässigt torg mellan stationen och Burlöv Center skulle 
befintliga grönområden mellan stationen och Burlövs Center försämras. För att människor 
ska trivas i dessa tre nya planerade kvarter måste vi skapa mer grönska. Jag anser att de 
grönområden och den växtlighet som finns nu inte bör minska. Faktiskt är de gräsmattor, 
träd och buskar som i dag finns vid stationsområdet några av de få gröna områden som finns 
kring stationen och de kan ses som en förlängning av Tågarpsstigen. På gräsmattorna har det 
alltid funnits en kaninkoloni − så även vid gräsmattorna kring Burlövsbadet (och säkert till 
förtret för en del) − men detta lilla naturliga djurliv och grönområde kommer helt att 
försvinna i och med den stora ombyggnaden. Ett litet grönt torg och några bostadsareal kan 
inte ersätta detta. Det måste finnas fler gräsmattor och många träd och buskar mellan husen 
och längs med det nya stråket mellan centralstationen och Burlöv Center. Även 
koloniträdgårdar för de boende på markplan, eventuellt i ett större område närmast 
järnvägen.  
 
Jag är inte odelat positiv till att öppna upp Lillevångsgatan och Vånggatan för 
genomfartstrafik (ibid, s. 23). Det kommer att förstöra Lillevångens och i sin tur även 
Tågarpsstigens lugna karaktär och relativt bullerfria miljö. Ett alternativ skulle kunna vara att 
bara öppna upp detta gatustråk för bussar (som bussgata) samt för cyklister och 
gångtrafikanter. Om kommunen har en vision om att minska bilismen och främja andra 
transportsätt, så ska inga fler gator öppnas upp och trafikeras av bilar. Bilarna kan få lov att 
finnas kvar på Lundavägen och Hantverkaregatan. I planbeskrivningen står det att en 
ombyggnad av Lillevångsgatan och Vånggatan kommer att minska trafiken på 
Hantverkaregatan mellan de båda torgen och att detta gör det tryggare att korsa 
Hantverkaregatan (ibid., s. 26−27). Vi behöver helt klart en tryggare trafikmiljö, men en 
lösning skulle också kunna vara att få ett ljusreglerat övergångsställe på Hantverkaregatan 
mellan stationen och Burlöv Center. 
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Jag hyser farhågor för att trafiken kommer att öka på Hantverkaregatan i och med 
ombyggnaden − oavsett om Vånggatan och Lillevångsgatan öppnas upp för trafik eller inte − 
på grund av det nya parkeringshuset i nordvästra hörnet på Burlöv center, den planerade 
inflyttningen av tusentals nya Arlövsbor och det faktum att centralstationen förväntas bli en 
ny pendlarstation för närområdet. Det skulle öka vibrationerna och bullernivån och försämra 
vår inom- och utomhusluft, och det skulle bli problem med till- och frånfarter för samtliga 
fastigheter på Hantverkaregatan. Enligt planbeskrivningen överstiger vibrationsnivån i 
nuläget (med dagens tågtrafik) inte 0,1 mm/s (s. 30), och jag noterar att man inför 
granskningen av planen kommer att göra en bullerberäkning (ibid., s. 6). Jag hade dock 
gärna sett några beräkningar redan nu av hur dessa värden kan komma att se ut om tio och 
tjugo år när tåg- och busstrafiken (och antagligen även biltrafiken) ökat betydligt.  
 
Något som inte tas upp i detaljplanen, men som jag ändå vill påpeka, är att vi inte vet hur 
framtiden kommer att se ut i fråga om människors köpbeteende och livsstil. På Burlöv 
Center i dag kan man redan se tomma butikslokaler (beroende på näringsidkarnas olika 
kontrakt och den ökade internethandeln). Om denna trend fortsätter kan man undra hur 
lämpligt det är att bygga ett nytt centrum kring en stormarknad – en av flera stormarknader i 
området. Vidare vill jag fråga kommunen hur vi håller Arlövs andra centrum vid liv – Arlövs 
”gamla kärna” kring Sockerbitstorget, Geukahuset och nya biblioteket. Finns det plats för två 
levande centrum i Arlöv? 
 

Kommentar: 
I arbetet med att tillgodose riksintresset för kulturmiljön som området är del 
av har en analys av Arlövs kvalitéer genomförts. En av kvaliteterna är hur 
orten utvecklats med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. I Arlöv 
är blandningen av bebyggelsetyper stor samtidigt som typerna ofta är 
geografiskt åtskilda. Nu planerar Burlövs kommun för en ny stadsdel i 
riksintresset. Den ska hålla så hög kvalitet att det kan bli en del av den 
värdefulla kulturmiljön. 
     
Bebyggelsen har studerats vidare och bland annat har hushöjder justerats och 
torgens gestaltning och utbredning studerats ytterligare. Bebyggelsen är 
generellt 4-5 våningar hög med möjlighet till en indragen våning. Ett högre 
hus om 10 våningar föreslås i kvarteret längst bort från Lillevångens 
enfamiljshus. Kvarteret närmast järnvägen har undantagits ur plankartan. 
Kommunen avser att gå vidare med planering av den bebyggelsen i separat 
detaljplan.    
 
Det finns ingen laglig möjlighet att i detaljplan reglera vilka upplåtelseformer 
bostäderna får men kommunen för en pågående dialog med fastighetsägaren 
där en blandning uppmuntras. Detaljplanen möjliggör både stora och små 
lägenheter. Avsikten är att de bostäder som byggs mot den nya Vånggatan 
delvis ska uppföras i etagelägenheter med gröna förgårdar. Mark har därför 
lagts till plankartan längs bebyggelsen längs Vångatan för att möjliggöra 
plantering och gräsytor mot gatan och Lillevångsområdet. 
Detaljplaneförslaget innehåller större andel grönytor än den befintliga 
miljön.  
  
Gestaltningen av hela Vånggatan och Lillevångsgatan har utvecklats och 
justerats för att säkerställa en trivsam boendemiljö. 
Även de föreslagna torgen har utvecklats vidare för att skapa trivsamma 
miljöer.  
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Som påpekas i yttrandet så kommer motortrafiken att öka vid stationen 
eftersom en av förutsättningarna för utbyggnaden är att tågresenärer kan ta 
sig dit. Därför har en bullerutredning med den beräknade nya trafiken tagits 
fram. Bullerutredning har gjorts och de bullerskyddande åtgärder som krävs i 
enlighet med PBL 2010:900 4 kap 33a § har säkrats genom planbestämmelser 
och beskrivs i planhandlingarna. För att skydda befintlig bebyggelse ska ett 
bullerskydd uppföras längs Vånggatan när den öppnas för trafik.     
 
Vibration från järnvägen utreddes i gällande detaljplan för den utbyggnaden. 
 
Det är viktigt för Burlövs kommun att både Arlövs centrum och miljön runt 
Burlövs station kan utvecklas som attraktiva platser. I Arlövs centrum kommer 
Lommavägen att byggas om i samband med stambaneutbyggnaden. 
Nybyggnation pågår längs Dalbyvägen pågår för att öka attraktiviteten och 
tryggheten i centrala Arlöv. Det är särskilt viktigt för gång- och cykeltrafik att 
centrum och stationen kopplas samman. 
 

Ändringar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar har följande ändringar införts: 

Plankarta 
- Allmän platsmark och kvartersmark har justerats. 
- Bebyggelsen har justerats. 
- Plangränsen har utvidgats på fastigheten Tågarp 15:13. 
- Kvarteret i nordväst närmast järnvägen och mindre del vid fastigheten Tågarp 

19:135 har undantagits. 
- Plangränsen har justerats på fastigheten Tågarp 15:4. 
- Utformningsbestämmelser har förts in och justerats. 
- Skyddsbestämmelser gällande buller har förts in. 
- Plushöjder har först in. 
- Höjder för ny bebyggels har justerats. 
- Skyddsbestämmelser gällande risk har justerats. 
- Bestämmelse som tillåter dagvattenhantering på kvartersmark. 
- Koordinater, information om koordinatsystem och gatunamn. 
- Bestämmelse gällande villkorat lov har tagits bort.  
- Utfartsförbud har justerats. 
- Byggrätterna för nätstationer har justerats. 
- Grundkartan har uppdaterats gällande Ga:1. 

 
Planbeskrivningen: 

- Fördjupat resonemang kring riksintresset för kulturmiljövård. 
- Bullerutredning har gjorts och bullersituationen beskrivs.  
- Information gällande kompletterande miljöteknisk undersökning. 
- Information om omhändertagande av dagvattnet. 
- Information om att dikningsföretaget kommer att tas bort vid senare tillfälle. 
- Information om hur detaljplanen relaterar till järnvägsplanen. 
- Beskrivning av konsekvenser för ny bebyggelse gällande vibrationer från järnvägen.  
- Översiktlig cykelkarta. 
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- Information gällande fornlämningar. 
- Information om ägarförhållanden gällande Tågarp 15:10. 
- Texten om gemensamhetsanläggning har justerats. 
- Hänvisningar till plan- och bygglagen har uppdaterats. 
- Information om förrättning gällande ledningsrätt. 
- Information om avstånd från spårmitt till närmaste föreslagen bebyggelse. 
- Information om att exploatören ansvarar för eventuell flytt av ledning. 
- Information gällande möjligheten att energiförsörja området med gas. 
- Information gällande risk. 
- Information gällande avstånd till brandpost. 
- Information om avringningsvägar. 
- Information om gång- och cykeltrafik. 
- Information om tillgänglighet. 
- Information om parkeringslösningar har justeratas. 

 

Medverkande 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen genom planstrateg 
Erik Karlsson och planarkitekt Gärd Sjöholm på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I 
arbetet har även Miljöstrateg Johan Rönnborg deltagit. 
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Erik Karlsson 
Planchef    Planhandläggare 
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1 OBJEKT 

1.1 BAKGRUND  
WSP har på uppdrag av Burlövs kommun utfört en översiktlig geoteknisk och 
miljöteknisk utredning inför bedömning av områdets lämplighet för framtida 
ombyggnation av Burlövs station. Undersökningsområdet är beläget sydöst 
om tågspåren mellan Malmö och Lund – se figur 1. Utredningen skall utgöra 
underlag för detaljplan samt vidare projektering. 

Förutsatt undersökningsområde finns även inom markering på figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Google maps, 2017 
samt underlag erhållen från beställare, juni 2017). 

1.2 PLANERAD BYGGNATION 
Detaljplanens syfte är att utveckla miljön runt Burlöv station med service, 
bostäder och kontor samt att på ett tydligt sätt knyta samman stationen med 
Burlöv Center (som ligger i direkt anslutning). Förutsättningar givna från 
beställare är att stationstorgets markyta ska sänkas med cirka 3 – 4 m p.g.a. 
en ny framtida tunnel.  

Byggnadernas placering är i dagsläget okänd. Grundläggningsnivån är inte 
bestämd och laster från byggnaderna är också i dagsläget okända. Lämplig 
grundläggningsmetod beror på slutligt val av grundläggningsnivån och 
storleken på lasterna från byggnaderna. Framtagna rekommendationer för 
grundläggning i denna utredning är därför generella. Vid ändrade 
förutsättningar, grundläggningsnivå samt byggnadslaster bör en geotekniker 
kopplas in för vidare utredning/projektering. 

2 ÄNDAMÅL 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktlig bedöma 
markförhållandena och geotekniska och hydrogeologiska egenskaper, samt 
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förekomst av förorenad jord och grundvatten. Resultatet ska ligga till grund 
för detaljplan och val av grundläggning samt vidare planering.  

Denna PM är inte avsedd att biläggas ett förfrågningsunderlag, men är 
primär framtagen för att utgöra underlag för detaljplanen. 

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNING  
Som underlag vid planering och redovisning av denna undersökning har 
följande material använts: 

• Digital grundkarta tillhandahållen av Burlövs kommun 
• Uppdragsbeskrivning erhållen från Burlövs kommun 

(uppdragsbeskrivning_GEOTEKNISK_WSP.pdf”) 
• Kommunkarta med markering av undersökningsområde erhållen av 

Burlövs kommun  
• Telefonsamtal mellan konsult och beställare 
• Ledningskartor från ledningsägare enligt ledningskollen.se 
• Utförd miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Tågarp 15:10 

(Trafikverket, MUR Markmiljö- Markteknisk undersökningsrapport 
Markmiljö, sträcka 604+636- 612+750, daterad 2016-06-30) 

• Utdrag ur SGUs kartor för aktuellt undersökningsområde: 
o Geologisk jordartskarta 
o Jorddjupskarta 
o Berggrundskarta 

Inget övrigt arkivmaterial har använts vid undersökningen. 

4 STYRANDE DOKUMENT 
Denna rapport och utförda geotekniska undersökningar ansluter till SS-EN 
1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Materialklass och tjälfarlighetsklass 
enligt AMA Anläggning 17. För standarder se Tabell 1-4. 

Tabell 1: Planering och redovisning 

Skede Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 och 
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och 

SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och  
SGF beteckningsblad kompletterat 2016-11-01 
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Tabell 2: Fältundersökningar 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Hejarsondering SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 samt Geoteknisk 
fälthandbok SGF rapport 1:2013 

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 3: Grundvatten 

Metod Standard eller annat styrande dokument 

Installation för grundvatten- 
mätning 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Funktionskontroll av grund- 
vattenrör/portrycksmätare 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Avläsning av grundvatten- 
nivå/portryck 

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

W-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

 

Tabell 4: Miljötekniska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument  

Undersökning SGF Rapport 2:2013 

Riktvärden/ jämförvärden Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (NV 4693). 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 

(Naturvårdsverkets Handbok 2010:1). 

Technical evaluation of the Intervention Values 

for Soil/sediment and Groundwater (RIVM, 

2001) 

Efterbehandling av förorenade bensinstationer 

och dieselanläggningar (SPI, 2010). 

Bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 

2013:01) 

5 FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

5.1 GEOTEKNIK 
Fältundersökningen utfördes 11 – 14 september 2017 av Kristian Nilsson 
och Toni Borg, WSP. Resultaten från fältundersökningarna redovisas i plan 
på ritning G-10-1-001 och genom enstaka borrhål på ritning G-10-2-001.  

5.1.1 Positionering 

Utsättning, avvägning och inmätning av borrhålen har utförts av Kristian 
Nilsson och Toni Borg, WSP. Koordinatsystemet är SWEREF 99 13 30 i plan 
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och RH2000 i höjd. Inmätning av undersökningspunkterna har utförts med 
Leica Zeno GG03 i mätklass B. 

5.1.2 Utförda undersökningar och provtagningar 

Utförda undersökningar och provtagningar redovisas på bilagda ritningar och 
bilagor. Se Tabell 5- 6 för använd utrustning och kalibrering.  

Tabell 5. Utförda undersökningar 

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning 

Hejarsondering 6 Hejarsonderingar fördes till mellan 
3,5 och 16,0 m djup under markytan. 
Samtliga hejarsonderingar fördes till 
stopp enligt normalt förfarande 
(stoppkod 91). 

Skruvprovtagning 5 Störd jordprovtagning och 
jordartsbenämning utfördes till 
planerad djup mellan 8 och 10 m 
under markytan.   
En skruvprovtagning fick stopp på 4,2 
m djup vid förmodat berg eller block. I 

Grundvattenrör  1 Plaströr (PEH), 50 mm diameter 
 

I samband med fältundersökningen har prover tagits upp och skickats för 
både geoteknisk och miljöteknisk analys.  

5.1.3 Utrustning och kalibrering 

Tabell 6. Fältutrustning och kalibrering 

Utrustning Typ Kalibrerings datum 

Borrvagn Geotech 605 DD 2016-11-03 
Skruv Ø100 mm - 

5.1.4 Provhantering 

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 
1:2013 Geoteknisk Fälthandbok.  

5.2 MARKMILJÖ 
Miljöteknisk provtagning av jord utfördes genom skruvborrning i punkt 
17WC01, 17WC02, 17WC03, 17WC04 och 17WC05. Se ritning G-10-1-001 
för lokalisering av punkter. 

Provtagning utfördes som samlingsprov för varje jordartstyp, ner till 
lågpermeabel naturlig lagrad jord. Jordart, färg, lukt- och synintryck 
registrerades under provtagningsarbetet. Uttagna jordprov lades i 
diffusionstäta påsar. Samtliga prov placerades i kylskåp fram till 
laboratorieinlämning där proven placerades i kylväskor under transporten.  

Några särskilda fältobservationer med avseende på lukt, synintryck etc. 
kunde ej noteras under borrningsarbetena i mark.  
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Provtagning av grundvatten utfördes i punkt 17WC01 med hjälp av 
peristaltisk pump efter omsättning av tre brunnsvolymer. Uttaget 
grundvattenprov placerades i kylväska och transporterades till laboratorium.  

5.2.1 Undersökningsperiod 

Fältundersökningen med jordprovtagning utfördes 2017-09-13/14. 
Omsättning och provtagning av grundvatten utfördes 2017-09-18. 

5.2.2 Fältingenjörer 

Den miljögeotekniska jordprovtagningen utfördes i samband med 
geotekniken. Omsättning och provtagning av grundvatten utfördes av 
handläggare Kim Teilmann, WSP. 

5.2.3 Provhantering 

Hantering av jord- och grundvattenprover utfördes i enlighet med WSPs 
kvalitetsinstruktioner och i tillämpliga delar enligt SGFs rutiner (rapport 
2:2013) samt instruktioner från analyslaboratoriet. Genom att hantera 
uttagna prover enligt dessa rutiner minimeras riskerna för yttre påverkan 
vilket ger prov som bättre representerar de lokala förhållanden.  

6 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR 

6.1 GEOTEKNIK  
På utvalda prov har försök enligt Tabell  utförts av WSPs geotekniska 
laboratorium i Halmstad. 

Tabell 7. Utförda laboratorieförsök 

Labförsök Antal Anmärkning 

Jordartsbenämning 

Vattenkvot 

Materialtyp 

Tjälfarlighetsklass 

Konflytgräns 

Skjuvhållfasthet 
(konförsök) 

5 

5 

5 

5 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Resultaten av laboratorieförsöken redovisas i Bilaga D. 

Laboratorieförsöken utfördes i september 2017 av laboratorieingenjör Daniel 
Dickas, WSP. Våg som användes hos WSP kalibrerades senast 2016-03-07. 

Från mottagning till undersökning förvaras geoteknikproverna i kyl. Från och 
med datumet för laboratorieundersökningarna förvaras proven ungefär 6 
månader i rumstemperatur. 
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6.2 MARKMILJÖ 
Totalt fyra jordprov valdes ut för analys på ackrediterat laboratorium. 
Eftersom inget fyllningsmaterial förekom inom området analyserades fyra 
prov på ytligt material från markytan till ca en meter under markytan med 
avseende på metaller inklusive kvicksilver, fraktionerade alifater och 
aromater, polyaromatiska kolväten (PAH) och BTEX (bensen, toluen, 
etylbensen och xylen).  

Ett grundvattenprov analyserades med avseende på bekämpningsmedel, 
metaller, inklusive kvicksilver och med avseende på fraktionerade alifater 
och aromater inklusive PAH och BTEX. 

Samtliga analyser av jord och grundvatten har utförts av ackrediterade 
laboratoriet Eurofins. Uttagna jordprov som ej analyserats på laboratorium 
sparas av WSP i kylskåp under minst tre månader.  

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 
Det aktuella undersökningsområdet är beläget i Burlöv vid Burlövs center, 
strax sydöst om Burlövs tågstation. Undersökningsområdet genomkorsas av 
Vånggatan och Hantverkaregatan.  

Omkringliggande byggnader utgörs främst av stationsbyggnader, bostadshus 
och Burlövs shoppingcenter.  

Terrängen utgörs av asfalterade ytor samt av gräsytor med enstaka träd. 
Markytan är relativt plan inom området med mindre variationer. Markytan vid 
undersökningspunkterna i området varierar mellan +5,9 m och +7,7 m 
(RH2000).  

7.2 GEOTEKNISKA MARKFÖRHÅLLANDEN 
Jordlagerföljd 

Enligt SGUs jordartskarta, består området av lermorän, lera och sand. 
Jorddjupet skall enligt jorddjupskartan variera mellan 20 – 50 m.  

Utförda undersökningar visar på en varierande jordlagerföljd. Ytjorden består 
främst av lerig mulljord eller fyllning av bl a asfalt. Den följs av varierande 
lager som växlar mellan sand, lera och silt med inslag av grus och olika 
fraktionsvarianter av dessa ner till ett djup av ca 2 – 3 m. Därefter domineras 
lagerföljden av lermorän. I enstaka borrhål finns sand, grusig sand och siltig 
lera inlagrad i lermoränen.  

Fyllning och mulljord 

Fyllningen består delvis av ett ytligt lager asfalt med en uppmätt mäktighet 
på 5 cm, men mestadels av mullig grusig sand eller grusig sand mulljord 
med inslag av lera. Fyllningen har i undersökningspunkterna en ungefärlig 
uppmätt mäktighet på mellan 0,15 och 0,30 m.  
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Mulljorden består i huvudsak av lerig mulljord. Mulljorden har i 
undersökningspunkterna en uppmätt mäktighet på ca 0,15 – 0,25 m. 
Mulljorden bedöms ha materialtyp 6A och tjälfarlighetsklass 3. 

Lera 

Leran förekommer främst som lera och sandig siltig lera. Leran har i 
undersökningspunkterna en uppmätt mäktighet på 0,5 – 2,65 m. Leran 
bedöms ha materialtyp 4B alternativt materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 3. 
Lagringstätheten i leran bedöms att främst vara lös men mot djupet, visar 
hejarsonderingar också på en medelfast – fast lagringstäthet enligt TK Geo 
13. 

Sand 

Sanden förekommer som både sand, grusig sand, grusig lerig sand, något 
grusig finsand, något lerig sand och något lerig mullhaltig grusig sand. Den 
varierande sanden har i undersökningspunkterna en uppmätt mäktighet på 
mellan 0,05 och 1,0 m. Utförda hejarsonderingar visar att sanden har en lös 
– mycket fast lagringstäthet enligt TK Geo 13. Sanden bedöms ha 
materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 då den förekommer endast i fraktionen 
sand och materialtyp 4A, tjälfarlighetsklass 3 vid övriga sandfraktioner i 
enlighet med AMA Anläggning 17. 

Lermorän 

Lermoränens lagringstäthet varierar främst från medelfast till fast enligt TK 
Geo 13. Värden som visar på en mycket fast lagringstäthet förekommer 
också. Alla undersökningspunkter har avslutats i lermorän. Undersöknings-
punkterna har som djupast avslutats på 10 meters djup. 
Lermoränen bedöms ha materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3. 

7.3 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
Den fria vattenytan observerades i samband med fältundersökningen. Den 
observerades i undersökningspunkterna 17WC02, 17WC03 och 17WC04 på 
respektive djup; 1,2, 1,8 och 3,4 m under markytan.  

I samband med undersökningen installerades ett grundvattenrör i 
undersökningspunkt 17WC01 och röret benämns ”G17WC01” på bifogade 
ritningar. Rörets spetsnivå var installerat på nivå +3,1 i lermorän. Uppmätta 
grundvattennivåer redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Grundvattenrör 

Rör nr Markyta Rörspets-
nivå 

GW-nivå Djup under 
markytan (m) 

Mätdatum 

G17WC01 +6,1 +3,1 +4,9 1,21 2017-09-18 

 

Det skall beaktas att grundvattenytan och även den fria vattenytan varierar 
under året och kan ligga högre eller lägre än de uppmätta värdena. 
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7.4 GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR 
HÅLLFASTHETSBEDÖMNING  

Hejarsonderingar (HfA) har utförts i 5 (+1 extra försök i 17WC02) punkter. 

För vidare bestämning av hållfasthets- och deformationsegenskaper 
baserade på hejarsondering reduceras antal slag från HfA med hänsyn till 
mantelfriktion på sondstången för att få spetsmotståndet vid sonderingen. 
Detta görs enligt byggforskningsrådets rapport R72:1972: 

𝐻𝑓𝐴(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝐴 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 

Vridmomenten har vid sonderingen uppmätts manuellt. HfA(netto) har 
beräknats med hänsyn till uppmätta vridmoment, där interpolering mellan 
uppmätta vridmoment har utförts.  

Utifrån HfA(netto) kan friktionsvinkel och E-Modul härledas enligt TK Geo 13. 
Se nedan: 

Friktionsvinkeln i friktionsjord kan härledas från hejarsondering i friktionsjord 
enligt: 

𝜑′ = 29 + 2,3𝐻𝑓𝐴(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
0,46 

För grus görs ett tillägg på 2° och för silt görs ett avdrag på 3°.  För 
ekvationen gäller att att ’max   = 42° inkl tillägg för att inte överskatta den 
karakteristiska friktionsvinkeln. 

Deformationsegenskaper för sand och grovsilt kan utvärderas från 
hejarsonderingar ur: 

𝐸 = 2,8𝐻𝑓𝐴(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
0,91 

Även för modulen gäller en begränsning att Emax = 90 MPa för att inte 
överskatta den karakteristiska deformationsmodulen. 

Den odränerade skjuvhållfastheten för lermoränen kan utvärderas ur SGI  
Varia 480, Lermorän – en litteraturstudie, s. 47, se figur 2. 

 

Figur 2. Samband mellan odränerad skjuvhållfasthet och lermorän. 

Sambandet ska användas försiktigt på grund av erfarenhet i osäkerhet i 
korrelation mellan CPT-sondering och hejarsondering i lermorän. 
Erfarenhetsmässigt fungerar formeln i egenskap för en indikation av 
lermoränens fasthet. Formeln bör därför användas tillsammans med andra 
beprövade metoder. 

I figur 4 redovisas HfA (netto) för friktionsjord.  
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Figur 4. Sammanställning av HfA(netto) utifrån utförda hejarsonderingar vid Burlövs 

station. Värdena gäller för friktionsjord.  
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7.5 MARKMILJÖ – UPPMÄTTA 
FÖRORENINGSHALTER 

För jord jämförs resultaten från utförda laboratorieanalyserna med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009), 
Naturvårdsverkets handbok - återvinning av avfall i anläggningsarbeten 
(2010:1) samt Avfall Sveriges haltgräns för farligt avfall.  

För grundvatten jämförs resultaten från utförda laboratorieanalyserna med 
SPI:s rekommendationer på riktvärden (SPI, 2010), SGU:s 
bedömningsgrunder för grundvatten (SGU 2013:01) samt holländska 
riktvärden (RIVM, 2001). 

Sammanställningar av utförda laboratorieanalyser redovisas i bilaga A och B 
(jord respektive grundvatten). I dessa bilagor redovisas även analysresultat 
från en tidigare utförd provtagning inom fastigheten Tågarp 15:10 (punkt 
6270- 6272), belägen inom utredningsområdet. Se ritning G-10-1-001 för 
lokalisering av dessa punkter. Analysprotokoll redovisas i bilaga C. 

7.5.1 Jord 

Totalt 10 prover har analyserats med avseende på metaller inklusive 
kvicksilver, fraktionerade alifater och aromater, PAH och BTEX inom 
undersökningsområdet. Sex av dessa prover uttogs i samband med en 
tidigare markmiljöundersökning under 2016 inom fastigheten Tågarp 15:10. 
En sammanställning av erhållna analysresultat jämfört med tillämpbara 
riktvärden redovisas i bilaga A.  

Grundämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- I punkt 17WC05 (0,05- 0,9m under markytan) förekommer kobolt 
och krom i en halt som marginellt överskrider Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för KM, samt nickel i en halt som marginellt 
överskrider halten för Mindre än ringa risk. 

- I punkt 17WC01 (0,0-0,15m under markytan) förekommer zink i en 
halt som överskrider halten för Mindre än ringa risk. 

- I punkt 6271 (0,05- 0,6 samt 0,6- 1 m under markytan) förekommer 
kadmium i en halt som överskrider halten för Mindre än ringa risk. 

- I punkt 6272 (0,0- 0,35 samt 0,35- 1 m under markytan) förekommer 
kadmium i en halt som överskrider halten för Mindre än ringa risk. 

Organiska ämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- I punkt 17WC02, 17WC03 och 17WC05 detekterades inga organiska 
ämnen. 

- I punkt 17WC01 detekterades mycket låga halter av tre typer av 
PAH (benso(b,k)fluoranten, fluoranten och pyren). 

- Fraktionerade alifater >C16- C35 återfinns i låga halter i punkt 6270 
(2- 2,5 m under markytan), punkt 6271 (0,05- 0,6 samt 0,6- 1 m 
under markytan) samt punkt 6272 (0,0- 0,35 samt 0,35- 1 m under 
markytan) 
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7.5.2 Grundvatten 

Analys av grundvatten med avseende på bekämpningsmedel, metaller 
inklusive kvicksilver, fraktionerade alifater och aromater, PAH samt BTEX 
utfördes i punkt 17WC01. En sammanställning av erhållna analysresultat 
jämfört med tillämpbara riktvärden redovisas i bilaga B.  

7.5.3 Grundämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- Barium förekommer i en halt som överstiger holländska target value. 
- Arsenik förekommer i halter som enligt SGUs bedömningsgrunder 

klassas som hög halt, eller starkt påverkat. 
- Nickel förekommer i en halt som enligt SGUs bedömningsgrunder 

klassas som låg halt, eller måttlig påverkan.   

7.5.4 Organiska ämnen 

Analysresultaten visade på följande: 

- Inga organiska ämnen, inklusive bekämpningsmedel, detekterades 
vid analys. 

8 REKOMMENDATIONER OCH 
VÄRDERING AV UNDERSÖKNING 

8.1 GENERELLT 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga 
hydrogeologi, förekomst av förorenad jord och grundvatten, jordprofil och 
variation i relativ fasthet inom området för planerat detaljplanearbete.  

8.2 GEOTEKNIK 

8.2.1 Plattgrundläggning  

Grundläggning av de planerade konstruktionerna kan troligen utföras utan 
några förstärkningsåtgärder genom platta på mark. Vid högre koncentrerade 
laster kan ev andra grundläggningstyper bli aktuella. Tillfälliga konstruktioner 
och grundvattenhantering under bygget och grundvattnet behövs troligen. 
Djupare konstruktioner ska säkres mot upplyftning och beräknas för jord och 
vattentryck. 

Innan plattgrundläggning rekommenderar WSP att man skiftar ut all organisk 
jord och fyllning med organisk halt under planerade byggnader och om 
nödvändigt återfyller med packad fyllning enligt AMA Anläggning 17 innan 
grundläggning. Utskiftningsdjupet varierar lokalt och kan vara större än 
angivet. 

Grundläggning kan ske konventionellt med platta på mark med (om 
nödvändigt) packad uppfyllnad ovanpå naturligt lagrad jord. Grundläggning 
skall utföras frostfritt. Grundläggningsarbeten skall utföras i torrhet och i icke 
tjälad jord.  
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Grundläggningens dimensioner skall kontrolleras av ansvarig konstruktör i 
samband med detaljprojektering. 

En väl fungerande dränering för husgrunder och gator är viktig. Markytorna 
skall utformas med fall från byggnaderna.   

8.2.2 Grundläggning av gator, ledningar och allmänna ytor. 

Höjdsättning av området är ej fastställd i dagsläget, men WSP 
rekommenderar att man i möjligaste mån följer befintliga nivåer alternativt 
höjer markytan något för att få en god möjlighet till avledning av vatten etc.  

WSP bedömer att grundläggning generellt kan ske utan särskilda 
förstärkningsåtgärder, men att överbyggnader och hårdgjorda ytor och 
ledningar skall anpassas till att jorden inom området tillhör materialtyp 4B 
och tjälfarlighetsklass 3 (främst beroende av terrassnivån) men även 
materialtyp 4A, 3B, 2 och tjälfarlighetsklass 1 (främst ovan 3,0 m djup). 

Ledningsschakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 

8.2.3 Schaktning 

Grundläggningsnivån är i dagsläget okänd. Schakter skall utföras med 
betryggande säkerhet mot ras och skred, och utföras utan risk för 
intilliggande konstruktioner och anläggningar (bl a järnvägen).  

Jordens innehåll av silt och lera medför att nederbörd och höga 
grundvattennivåer kan medföra problem i samband med schaktarbeten 
under grundvattenytan. Jorden är flytbenägen vid högt vatteninnehåll och 
förlorar därmed sin bärighet. Packningsarbeten och schaktning skall således 
utföras vid god väderlek (utan riklig nederbörd) och med temporärt avsänkt 
grundvattenyta. Även vid uttorkning kan rasrisk förekomma för siltjordar som 
ställs i alltför branta schaktlutningar. 

Grundvattenytan skall avsänkas till en nivå som motsvarar minst 0,5 m under 
schaktbotten och schaktslänter skyddas mot nederbörd och uttorkning. Vid 
djupare schakter och vid schakt nära befintlig väg och byggnader skall 
särskilda anvisningar tas fram.  

8.2.4 Grundvattensänkning 

För schaktarbeten till djupet ca 1 m under markytan förväntas inga större 
mängder vatten än vad som kan omhändertas i pumpgropar inom 
schakterna. Vid djupare schakter bör grundvattensänkning utredas. 

Vid grundvattensänkning skall observation av grundvattnet utföras i 
installerade och erforderliga kompletterande grundvattenrör innan eventuell 
schakt påbörjas för att tillse att grundvattennivån är avsänkt till en nivå som 
motsvarar 0,5 m under planerad schaktbotten. 

8.2.5 Fyllning och packning 

Efter eventuell utskiftning av den organiska jorden under kommande 
byggnader och anläggningar skall eventuell återfyllnad utföras med 
materialtyp 2, 3 eller 4B som packas i enlighet med AMA Anläggning 17.  
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8.2.6 Värdering och fortsatta undersökningar 

Denna rapport avviker från rapporteringssättet enligt IEGs 
dokumenthantering genom att redovisa utförda undersökningar (data) och 
rekommendationer i samma dokument. 

Vid detaljprojektering av byggnader skall undersökningspunkterna förtätas 
enligt SS-EN 1997-2 och då skall också materialparametrarna tas fram. 

Grundvattenmätningar bör utföras regelbundet i området. 

Utredning av grundläggning av gator och ledningar bör utföras i samband 
med att höjdsättning av området planeras. 

8.3 MARKMILJÖ 
Nedanstående kapitel redovisar bedömd föroreningssituation i mark inom 
undersökningsområdet. Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras 
på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Eftersom 
fyllningsjord ej förekom inom undersökningsområdet analyserades ytliga 
prov av naturlig lagrad jord. 

Planerad exploatering inom undersökningsområdet förutsätts att utgöras av 
stationsservice, kontor och bostäder varför Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning (KM) förutsätts gälla som generellt 
åtgärdsmål. Vid exploateringen av området kommer med stor sannolikhet 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning 
(MKM) att gälla för ytor aktuella för stationsservice, kontor, etc. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, 
oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta 
tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och 
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.  

I bedömningen av föroreningssituationen tas det även hänsyn till utförda 
borrningar under 2016 inom fastigheten Tågarp 15:10. 

8.3.1 Föroreningssituation i jord 

Några särskilda fältobservationer m a p lukt, synintryck, etc. kunde ej noteras 
under borrningsarbetena i mark. 

Analys av jord togs i tre punkter under 2016 och fyra punkter under 2017 
med avseende på grundämnen, PAH, BTEX samt fraktionerade alifater och 
aromater.  

Tungmetallerna kobolt och krom förekom i halter som marginellt överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM i en punkt (17WC05) i södra 
delen av undersökningsområdet. I samma punkt förekom nickel i en halt som 
överskrider riktvärdet Mindre än ringa risk, men som underskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM. I västra delen av området, i 
förekom zink (punkt 17WC01) och kadmium (punkt 6271- 6272) i halter som 
överskrider riktvärdet Mindre än ringa risk, men som underskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM.  
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Gällande organiska ämnen detekterades låga halter av PAH-ämnen i punkt 
17WC01. I punkt 6270- 6272 återfanns låga halter av fraktionerade alifater 
>C16- C35.  Dessa halter underskrider applicerbara riktvärden. 

8.3.2 Föroreningssituation i grundvatten 

Analys av grundvatten togs i en punkt med avseende på grundämnen, PAH, 
BTEX, fraktionerade alifater och aromater samt bekämpningsmedel. 

Analysresultatet visade på en måttlig till stark påverkan av grundvattnet med 
hänsyn till grundämnen. I grundvattnet förekommer även en låg halt av PAH 
Inga organiska ämnen, inklusive bekämpningsmedel, detekterades vid 
analys. 

8.3.3 Värdering och fortsatta undersökningar 

Undersökningsresultaten visar på att föroreningsgraden inom 
undersökningsområdet generellt är låg. Påträffade föroreningshalter i jord är 
låga, men överskrider i en punkt Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
Känslig Markanvändning (KM) avseende kobolt och krom. I aktuell punkt, 
samt i ytterligare några punkter överskrids halterna för mindre ringa risk 
avseende nickel, zink och kadmium. Det kan inte uteslutas att de förhöjda 
halterna ligger i nivå med naturlig bakgrundshalt för jord i regionen. De 
påträffade föroreningarna i grundvattnet visar på en relativt hög 
föroreningspåverkan, som tyder på föroreningsspridning från omgivningen. 

Sammanfattningsvis är föroreningsgraden låg och inga större osäkerheter 
föreligger eftersom det inte förekommer några större volymer 
fyllnadsmaterial eller någon historisk verksamhet inom 
undersökningsområdet som ger misstanke till ytterligare föroreningar. Det 
bedöms därför inte nödvändigt att utföra ytterligare miljötekniska 
markundersökningar innan färdigställandet av detaljplanen. Dock bör man i 
samband med en eventuell schaktning utföra en kompletterande 
miljötekniskt provtagning av jord. Syftet med denna provtagning är att 
utvärdera möjlighet till återanvändning av schaktmassorna, internt såväl som 
externt. 

Vid sanering bedöms kostnaden bli låg, eftersom mottagningskostnaderna är 
låga för aktuellt föroreningsnivå. Troligtvis kan större delen av jordvolymen 
återanvändas fritt utan särskilda restriktioner. Gällande grundvattnet kan det 
bli aktuellt med rening i samband med länshållning vid djupa schakt. 
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Sammanfattning 

Som en del i planarbetet avseende nya detaljplaner i Kronetorp i Burlövs 

kommun utförs denna riskutredning för att bedöma risknivån för området med 

avseende på transport av farligt gods samt risktillkott från befintliga industrier i 

området. Målet med riskutredningen är att skapa ett underlag som underlättar 

för beslutsfattare att ta beslut om planerad exploatering är acceptabel ur 

risksynpunkt eller inte.  

 

I området finns ett stort antal riskkällor i form av vägar och järnvägar där farligt 

gods transporteras samt ett antal industrier i form av främst plastindustrier, en 

bensinstation och bilverkstäder. De transportleder som påverkar det aktuella 

området är Kronetorpsvägen och Södra Stambanan. Förutom direkta riskkällor 

finns det dessutom luftledningar för högspänning från en befintlig nätstation i 

området som går längs med Södra Stambanan norrut.  

 

I arbetet har möjliga olycksscenarier identifierats och dessa används för att 

beräkna riskmåtten individrisk och samhällsrisk genom beräkning av frekvens 

och konsekvens för respektive olycksscenario. För verksamheter i området har 

det fokuserats på att bedöma konsekvenser då frekvenserna för en olycka där 

ej är möjliga att bedöma med en rimlig säkerhet. 

 

Skyddsobjekt är personer som befinner sig inom byggnaderna samt utomhus 

inom området. Konsekvenser definieras utifrån risk för dödsfall bland dessa 

personer till följd av farligt gods-olyckor alternativt olyckor i verksamheterna 

som leder till motsvarande konsekvenser. 

 

De olycksscenarier som utgör störst risk för området är pölbränder till följd av 

utsläpp av brandfarlig vätska samt utsläpp av giftiga gaser, främst klor. Jämfört 

med relevanta riskacceptanskriterier från Räddningsverket är den beräknade 

individrisken inom det så kallade ALARP-området för respektive transportled. 

Osäkerheter har i arbetet hanterats genom att konservativa antaganden 

använts genomgående. Detta kan utgöra ett problem i sig då säkerhetsnivån i 

dessa fall tenderar att bli hög och innebära åtgärder som ej är rimliga med 

hänsyn till kostnaden. För att undersöka hur känsligt resultatet är har dessutom 

känslighetsanalyser utförts där det framgår att de undersökta parametrarna är 

relativt okänsliga, förutom mängden klor som transporteras. 

 

För att uppnå en acceptabel risknivå i området rekommenderas ett antal 

åtgärder beroende på vilken typ av verksamhet som ska uppföras i vilket 

område.  
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Riskreducerande åtgärder 

I aktuellt område ligger inga delar ovan det övre kriteriet avseende individrisk 

enligt Räddningsverkets kriterier. Detta medför att samtliga riskreducerande 

åtgärder ska värderas med hänsyn till den påverkan som åtgärden medför i 

området. Med påverkan avses exempelvis kostnad och begränsningar för 

verksamheter. För en utförlig beskrivning avseende åtgärder se kapitel 7 

Riskreducerande åtgärder. 

 

Aktuell rapport avser delområde B (Stationen) inom vilka det finns olika 

önskemål för exploatering.  

 

De åtgärder som rekommenderas för både område B är följande:  

 

• Närmast Södra Stambanan rekommenderas ett bebyggelsefritt område 

om 15 m. Trafikverket rekommenderar dock 30 m bebyggelsefritt från 

järnväg. Därmed bör skyddsavstånd stämmas av med Trafikverket. 

Avståndet beräknas från det spår som går närmast planområdet. 

 

• Skyddsavstånd från Kronetorpsvägen bedöms ej vara en förutsättning 

utifrån aktuell analys om det ej förutsätts med hänsyn till andra 

säkerhetsaspekter, så som krav från Trafikverket. Tillstånd från 

Trafikverket/Länsstyrelsen kan krävas på 12 m, 30 m eller 50 m. 

 

• För byggnader inom 40 m från Kronetorpsvägen/Södra stambanan bör 

fasader utformas i brandteknisk klass EI 30 mot vägen upp till 22 m 

höjd räknat från transportledens höjd. För byggnader inom 30 m bör 

även fönster mot leden utformas i E 30, för att möjliggöra vädring kan 

mindre vädringsluckor tillåtas öppningsbara. Inom 40 m från leden bör 

fasader utföras obrännbara. 

 

• Avseende giftig gas rekommenderas följande: 

o 0-70 m: Byggnader förses med nödstopp på ventilationen och 

friskluftsintag placeras högt och vänt bort från närmaste 

transportled.  

o 70-150 m: Byggnader som inte är skyddade av annan byggnad 

med minst samma byggnadshöjd förses med nödstopp på 

ventilationen. Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från 

närmaste transportled. Det senare gäller för samtliga byggnader 

inom 70-150 m från transportled. 

o Över 150 m: Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från 

närmaste transportled. 
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• För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli 

mer motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa 

utförs som stabila byggnader i exempelvis betong eller tegel. 

 

• För att minska sårbarheten mot olyckor bör i första hand verksamheter 

såsom kontor, mindre handel samt friluftsytor placeras mot aktuella 

farligt godsleder. Detta så att bostäder blir skyddade av andra 

byggnader vid olyckor.  

 

• Södra Stambanan bör förses med urspårningsräl längs med området 

med hänsyn till hög persontäthet längs sträckan. 

 

• Inom 50 m från Amerikansk Bilimport samt Preem förses byggnader 

med obrännbar fasad i brandteknisk klass EI 30 samt med möjlighet till 

utrymning bort från verksamheten. Om byggnader uppförs närmare än 

30 m bör fönster utföras i lägst brandteknisk klass E 30. 

 

• Genom att säkerställa att VMA-signal hörs i området och att byggnader 

utförs enligt rekommendationer för giftig gas enligt ovan bedöms 

åtgärder ha vidtagits avseende giftiga gasutsläpp från industrier i 

närheten. Luftintag till byggnader som ligger mer än 150 m från 

respektive transportled rekommenderas vara vända bort från Södra 

Stambanan (från industrierna) med hänsyn till stora konsekvensavstånd 

vid giftiga utsläpp från industrierna. 

 

Det ska tas hänsyn till befintliga gasledningar vid byggnation i området. 

 

Åtgärder som är listade är sådana som bedöms medföra en risknivå i området 

som understiger eller motsvarar de av samhället accepterade nivåerna 

avseende individrisk och samhällsrisk. Åtgärder som presenteras är sådana som 

ÅF rekommenderar med hänsyn till områdets utseende och risknivå.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och mål 

Denna riskutredning är genomförd i syfte att utreda och analysera risknivån i 

samband med exploatering i Kronetorpsstaden i Burlöv. Den utförs då det i 

anslutning av planområdet finns ett antal farligt gods-leder avseende väg och 

järnväg. Dessutom finns det verksamheter i närheten vilka också bidrar till 

riskbilden för planområdet.  

 

Målet med riskutredningen är att skapa ett underlag som underlättar för 

beslutsfattare att ta beslut om planerad exploatering är acceptabel ur 

risksynpunkt eller inte. 

 

Riskutredningen är genomförd på uppdrag av Burlövs Kommun.  

1.2 Metod 

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Först görs 

en riskanalys som inleds genom att mål och avgränsningar bestäms för den 

aktuella analysen. Också de principer för hur risken värderas slås fast. Därefter 

tar riskinventeringen vid, som syftar till att definiera de riskscenarier som är 

specifika för den studerade processen. Därefter görs en sammanvägning av 

sannolikhet och konsekvensen för de identifierade riskscenarierna, för att erhålla 

en uppfattning om risknivån.  

 

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur 

risken ska värderas, för att komma fram till om risken är tolerabel eller ej. 

Slutsatser dras utifrån detta resultat om behovet av riskreducerande åtgärder.  

 

Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala 

riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av 

riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av 

resultatet är utmärkande.  

 

Metoden följer i stort de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och 

Västra Götaland tagit fram [1]. 
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Figur 1 nedan ger en visuell representation av ovanstående beskrivning.  

 
Figur 1. Illustration av riskhanteringsprocessen. Denna riskutredning innefattar det som är 

markerat med blå streckad linje. 

1.2.1 Disposition 

Rapportens rubriker följer i stort metoden ovan för en riskutredning. 

Skillnaderna är att mål och avgränsningar ligger som underrubriker till Kapitel 1 

Inledning samt att den för riskinventeringen viktiga områdesbeskrivningen för 

tydlighetens skull har ett eget kapitel (Kapitel 2).  

1.2.2 Metodosäkerhet 

I alla riskutredningar av den här typen ingår osäkerheter, både vad det gäller 

använda modeller och deras avgränsningar, samt indata till dessa modeller. 

Metodiken är enligt praxis att osäkerheten i huvudsak hanteras genom 

användning av konservativa värden. Läs mer i kapitel 6.  

 

Resultaten för denna analys bedöms som konservativa på grund av att de 

modeller som är praxis för skattning av frekvens för olycka är konservativa. Läs 

mer om detta i avsnitt 5.2.3 – Resultatdiskussion. 

1.2.3 Begreppslista 

• Risk: Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. I denna 

utredning används två riskmått; Individrisk och Samhällsrisk som båda 

visar risken genom sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, 

men med lite olika perspektiv. Se kapitel 4. 
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• AEGL-3: Förkortning för Acute Exposure Guideline Levels ger 

hälsobaserade riktvärden för akut exponering av kemiska ämnen. AEGL-

3 motsvarar den luftburna koncentration av ett ämne över vilken 

befolkningen, inklusive känsliga individer, kan drabbas av livshotande 

skador eller död. Koncentrationen beror även av tid för exponering, i 

aktuellt projekt används exponeringstid 30 minuter. 

• ADR/RID: Regelverk och klassificering av farligt gods på väg respektive 

järnväg. Klassindelningen är densamma inom ADR och RID. 

• ALARP: Förkortning för “As Low As Reasonably Practicable”. Risknivå där 

åtgärder ska göras för att minska risknivån så långt som det ger en 

rimlig nytta i förhållande till de resurser som riskreduktionen kräver.  

1.3 Avgränsningar 

De risker som har studerats är sådana som är förknippade med plötsligt 

inträffade händelser (olyckor) som har sitt ursprung i transporter av farligt 

gods. Dessutom ingår det en riskidentifiering/värdering av befintliga 

verksamheters påverkan på området. Enbart risker som kan innebära 

konsekvenser i form av personskada inom den studerade delen av planområdet 

beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis skador på 

miljön, skador orsakade av långvarig exponering, materiella skador eller skador 

på personer och objekt utanför planområdet.  

1.4 Styrande lagstiftning och riktlinjer 

Det generella kravet på riskanalyser i samhällsplaneringen har sin grund i Plan- 

och bygglagen (2010:900) och i vissa fall också Miljöbalken (1998:808).  

 

Det anges dock inte i detalj hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska 

innehålla. På senare tid har rekommendationer givits ut gällande vilka typer av 

riskanalyser som bör utföras och vilka krav som ställs på dessa. I denna 

utredning har Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län 

gemensamma dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen beaktats [1]. I 

denna anges att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid framtagande av 

detaljplan inom 150 meter från en transportled för farligt gods. 

 

I lagstiftningen förekommer det inte några angivna skyddsavstånd från väg där 

farligt gods transporteras till bebyggelse. Däremot finns något mer 

specificerade riktlinjer för lämplig markanvändning utgivna av några av landets 

länsstyrelser och myndigheter.  
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Det studerade området är beläget i området Kronetorpsstaden i Burlöv där det 

pågår stora exploateringar. I dagsläget består stora delar av aktuellt område 

utav mark för odling, industrier samt bostadsområden, se övergripande skiss i 

figur 2. I området ligger även större handel i form av Burlövs Center. I och 

omkring aktuellt område finns även ett antal industrier och verksamheter som 

kan bidra med ett risktillskott till området. 

 

  
Figur 2. Illustration över befintligt planområdet. 
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2.2 Studerat objekt 

Syftet med riskutredningen är att undersöka hur byggnation av nya 

verksamheter kan ske i området. Analysen ska utföras i tre större delar. En 

övergripande analys som utreder påverkan av farligt godstransporter i hela 

området, det lila området (A) i figur 3. Inom detta område ska det bebyggas 

blandade verksamheter med bostäder, kontor, handel och parkeringshus 

(öppna och täckta). Hela område A inkluderas ej i aktuell rapport. 

 

I denna rapport utreds område B benämnt Burlövs Centralstation där 

verksamheter med bostäder, kontor samt mindre handel planeras.  

 

Det har tidigare utförts en övergripande riskanalys över området [2] där en 

övergripande riskidentifiering och markanvändning har diskuterats. Information 

från den kommer att användas, dock upprättades den för 8 år sedan vilket 

medför att korrigeringar i trafikintensitet, antaganden och liknande kommer att 

utföras vid behov. Kompletterande utredning avseende Område A och C ingår 

också ingå som del av bedömningen. 
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Figur 3. Visar utseendet av planområdet. Område A-C ska utredas, Område A utgör hela 

det lila området. 

2.3 Skyddsobjekt 

Denna riskutredning fokuserar på personsäkerhet i aktuellt område i Burlöv. 

Skyddsobjekt är personer som vistas inom det studerade området, både i och 

utanför byggnader.  

 

Eftersom stora delar av området ligger inom 150 m från farligt gods-led 

konstateras det att det är rimligt att beakta riskhanteringsprocessen för att 

utreda områdesspecifika risknivåer med och utan eventuella riskreducerande 

åtgärder.  
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Det har för hela Område A utförts en övergripande analys avseende 

samhällsrisk. Denna gäller hela området och utgör en sammanslagning av 

samtliga riskkällors inverkan på området. Genom att avgränsa ytan kan 

samhällsrisk för mindre områden utredas. Inom denna rapport redovisas 

samhällsrisk för Område B innehållande stationshus, kontor samt bostäder. 

Följande indata används: 

 

Stationshuset utgör ca 1340 m2: 

• Det antas att detta alltid befolkas av 15 personer. 

 

Kontorsyta utgör ca 6600 m2 nettoarea: 

• Dagtid befolkas kontorsdelen av ca 530 personer (07-19) 

• Resterande tid befolkas kontoren av drygt 30 personer. 

 

Antal boende i området (A) uppgår till 7300 st. Dessa fördelas på en stor yta 

vilket medför ungefär 0,005682 personer/m2. Detta appliceras förutom 

ovanstående även för aktuellt mindre område (B). 

 

Inom område A/B ligger Burlöv Center vilket är ett befintligt stort 

shoppingcenter. Detta ligger ungefär 150 m från Södra Stambanan med 

parkeringsplatser som närmast 100 m från Södra Stambanan. Dessa 

parkeringsplatser har på utbyggnadsalternativet flyttats.  

 

Det har ej erhållits eller efterfrågats några besökssiffror för Burlöv Center i 

aktuellt projekt. Med hänsyn till detta kommer Burlöv Center att endast 

hanteras kvalitativt inom aktuellt projekt. 

2.4 Riskkällor 

Området påverkas av riskkällor i form av dels farligt gods på väg och järnväg 

och dels verksamheter med processer som på ett eller annat sätt har ett 

eventuellt risktillskott på området.  

 

Farligt gods 

För aktuellt planområde finns farligt godsleder avseende både väg och järnväg. 

De farligt godsleder som påverkar området är följande och redovisas i figur 4: 

 

• E6.01 

• E6/E20 

• E22.10 

• Kronetorpsvägen 

• Södra Stambanan 
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Riskidentifieringen av området påvisar att det finns ovanligt många och stora 

riskkällor avseende farligt godstransporter i området. Vid bedömning av 

risknivåer avseende väg beror det på huruvida aktuell väg utgör 

rekommenderad väg för farligt gods eller ej. För aktuellt område är det endast 

Kronetorpsvägen (som går genom planområdet) som ej är utpekad som 

rekommenderad väg för farligt gods. Detta innebär att denna väg endast ska 

användas om mottagare ej kan nås via det rekommenderade nätet och kortast 

möjliga väg ska tas. I området finns dock ett antal större industrier vilka 

trafikerar aktuell led med farligt godstransporter varför denna utreds. 

 

Område B utgör endast del av området och kommer ej att påverkas av samtliga 

transportleder av farligt gods. Vilka som bedöms påverka de enskilda 

områdena baseras på RIKTSAM [3], tidigare utredning av WSP [2] samt en 

sammantagen bedömning baserad på utvecklingen av trafikintensitet på 

lederna. Konkret innebär det att område B påverkas i mer än försumbar 

omfattning av Södra Stambanan och Kronetorpsvägen och att endast dessa 

ingår i beräkningarna. E6.01 passerar norr om området men ligger som minst 

drygt 300 m från område B. Då tidigare riskutredning av WSP [2] påvisar att 

risknivåerna understiger de av samhället accepterade på 200 m försummas 

bidraget för E6.01 för dessa områden. Motsvarande gäller även E6/E20 samt 

E22.10. 
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Figur 4. Redovisning av riskkällor i området. 

 

För att bedöma mängderna av farligt gods samt typ av gods har ett antal källor 

använts:  

• Tidigare utredning av WSP [2] 

• Kartläggning utförd av dåvarande Räddningsverket 2006 [4] (Nuvarande 

MSB) 

• Trafikflöden på väg har studerats med hjälp av trafikflöden från 

Trafikverket [5] 
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• Information från RIKTSAM för Södra Stambanan [3] 

• Andra rapporter från bland annat Trafikverket och TRAFA. 

 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana 

farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods 

om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt gods omfattas av 

regelsamlingar, ADR/RID som tagits fram i internationell samverkan [6]. Det 

finns således regler för vem som får transportera farligt gods, hur transporterna 

ska ske, var dessa transporter får ske och hur godset ska vara emballerat och 

vilka krav som ställs på fordon för transport av farligt gods. Alla dessa regler 

syftar till att minimera risker vid transport av farligt gods, d.v.s. för att transport 

av farligt gods ej ska innebära farlig transport.  

 

Farligt gods delas in i nio olika klasser med hjälp av de så kallade ADR/RID-

systemen som baseras på den dominerande risken som finns med att 

transportera ett visst ämne eller produkt. För varje klass finns också ett antal 

underklasser som mer specifikt beskriver transporten. I tabell 1 nedan redovisas 

klassindelningen av farligt gods och en grov beskrivning av vilka konsekvenser 

som kan uppstå vid en olycka. 

 

Alla dessa klasser transporteras dock inte på alla sträckor, varför 

transportflödena på aktuell sträcka analyseras vidare i nästa avsnitt. 

 
Tabell 1. Klasser av farligt gods med konsekvensbeskrivning [7] [8]. 

Klass Kategori 

ämnen 

Beskrivning Konsekvensbeskrivning för liv 

och hälsa 

1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, 

tändmedel, 

ammunition, krut 

och fyrverkerier etc.  

Tryckpåverkan och brännskador. En 

stor mängd massexplosiva ämnen 

(Klass 1.1) kan ge skadeområden 

uppemot 200 m i radie (orsakat av 

tryckvåg). Personer kan omkomma 

både inomhus och utomhus primärt 

pga. ras eller kollaps. Övriga explosiva 

ämnen och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart 

lokala konsekvensområden. Splitter 

och kringflygande delar kan vid stora 

explosioner ge skadeområden med 

uppemot 700 m radie [9]. 
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2 Gaser Inerta gaser (kväve, 

argon etc.) 

oxiderande gaser 

(syre, ozon, 

kväveoxider etc.) 

brandfarliga gaser 

(acetylen, gasol etc.) 

och icke brännbara, 

giftiga gaser (klor, 

svaveldioxid, 

ammoniak etc.). 

Indelas i underklasser där klass 2.1 

Brännbara gaser kan ge brännskador 

och i vissa fall tryckpåverkan till följd 

av gasmolnsexplosion eller BLEVE.  

Klass 2.2 Icke giftig, icke brandfarlig 

gas förväntas inte ha några 

konsekvenser för liv och hälsa om ett 

läckage sker utomhus. För klass 2.3 

Giftiga gaser kan ge omkomna både 

inomhus och utomhus till följd av 

giftiga gasmoln. Konsekvensområden 

för Klass 2.1 och 2.3 kan båda 

överstiga 100 meter. 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin, diesel- och 

eldningsoljor, 

lösningsmedel, 

industrikemikalier 

etc. Bensin och 

diesel (majoriteten 

av klass 3) 

transporteras i 

tankar rymmandes 

upp till 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd 

av pölbrand, strålningseffekter eller 

giftig rök. Konsekvensområden 

vanligtvis inte över 30 meter för 

brännskador. Rök kan spridas över 

betydligt större område. Bildandet av 

vätskepöl beror på vägutformning, 

underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn 

(metallpulver) karbid 

och vit fosfor. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 

Konsekvenserna vanligtvis 

begränsade till närområdet kring 

olyckan. Kräver normalt sett tillgång 

till vatten för att utgöra en brandrisk. 

Mängden brandfarlig gas som bildas 

står då i proportion till tillgången på 

vatten. 

5 Oxiderande 

ämnen, 

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, 

väteperoxider och 

kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. 

Självantändning, explosionsartade 

brandförlopp om 

väteperoxidlösningar med 

koncentration över 60 % eller 

organiska peroxider kommer i 

kontakt med brännbart, organiskt 

material (exempelvis bensin). 

Konsekvensområden p.g.a. tryckvågor 

uppemot 150 m. 
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6 Giftiga 

ämnen, 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

cyanider, 

bekämpningsmedel, 

sjukhusavfall, 

kliniska 

restprodukter, 

sjukdomsalstrande 

mikroorganismer 

etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna 

vanligtvis begränsade till närområdet. 

7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. 

Transporteras 

vanligtvis i små 

mängder. 

Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska 

effekter mm. Konsekvenserna 

begränsas till närområdet. 

8 Frätande 

ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, 

natrium- och 

kaliumhydroxid (lut). 

Transporteras 

vanligtvis som 

bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga 

konsekvenser begränsas till 

olycksområdet [9]. Personskador kan 

dock uppkomma på längre avstånd. 

9 Övriga farliga 

ämnen och 

föremål 

Gödningsämnen, 

asbest, magnetiska 

material etc. 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till 

närområdet. 

 

2.4.1 Transporter av farligt gods på Södra Stambanan 

Södra stambanan utgör en av de viktigaste transportlederna i Sverige och är 

även en utav de lederna som har störst kapacitetsutnyttjande [10]. I den 

rapporten framgick det att det under 2015 gick 27 godståg per dygn. I 

samrådsunderlag avseende utbyggnad till fyrspårig järnväg mellan Lund-

Flackarp framkommer att vid utbyggnad till fyrspårig järnväg kan 66 godståg 

per dygn framföras på sträckan år 2030 [11]. I tidigare riskanalys utförd av WSP 

har trafikintensitet på 100 samt 140 godståg per dygn använts. För att denna 

utredning ej ska underskatta mängden farligt gods används 100 godståg per 

dygn med känslighetsanalys på 140 för att undersöka hur detta skulle påverka 

risknivåerna.  

 

Mängderna farligt gods som trafikeras baseras på information från RIKTSAM 

där det framgår att 150 vagnar av 2000 vagnar på Södra Stambanan i Malmö 

innehåller farligt gods (7,5 %). Det finns inget som tyder på att denna andel 

skulle ökat i förhållande till ökat antal godståg, snarare finns det underlag som 

påtalar att andelen minskat till ungefär 4,5 % [12]. I denna rapport hålls 7,5 % 

kvar med hänsyn till framtiden och att Södra Stambanan utgör en central 

samhällsviktig led. 
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Vilka typer av farligt gods som trafikerar farligt godsleder beror framförallt på 

om det sker på väg eller järnväg. WSP utgår från RIKTSAM vid bedömning av 

andelar farligt gods. Dessutom finns det möjlighet att utifrån kartläggningen 

utförd av Räddningsverket ta fram andelar för respektive RID-klass och 

dessutom framgår ytterligare en fördelning i Tyréns rapport avseende 

motsvarande sträcka [12]. Följande tabell återfanns i deras rapport: 

 
Tabell 2. Andelar av de olika farligt gods-typerna [12]. 

RID- 

Klass 

Ämne Andel (ca.), 

utifrån 

MSB:s GIS-

skikt 

(september 

2006) 

Andel 

RIKTSAM 

Uppgifter 

redovisade i 

järnvägs-

utredningen 

1 Explosiva ämnen och 

föremål 

0,0 % 0,6 % 2 % 

2.1 Gaser, brandfarliga 11,2 % 2 %  

2.2 Gaser, varken 

brandfarliga eller 

toxiska 

1,0 % 6 %  

19 % 

2.3 Gaser, toxiska 8,7 % 11,9 %  

3 Brandfarliga vätskor 12,6 % 18,1 %  

4 Brandfarliga fasta 

ämnen 

3,0 % 6,2 % 4 % 

5 Oxiderande ämnen 

och organiska 

peroxider 

29,7 % 20,0 % 19 % 

6 Giftiga ämnen 5,2 % 5,9 % 6 % 

7 Radioaktiva ämnen 0,0 % 0,1 % 0 % 

8 Frätande ämnen 23,7 % 24,4 % 31 % 

9 Övriga farliga ämnen 

och föremål 

4,9 % 4,9 % 4 % 

 

Andelen av respektive RID-klass skiljer sig inte nämnvärt för de olika källorna, 

därmed används RIKTSAM då det ej i järnvägsutredningen framgår andelar för 

RID-klass 2.1-2.3. Dock skiljer sig mängden brandfarlig gas mycket mellan 

MSB:s och RIKTSAM:s uppskattningar. Detta medför att en undersökning om 

dess inverkan utförs. 

 

Trafikverket har i sin prognos för godstransporter 2030 [13] bedömt att 

godstransporter på järnväg (i miljard tonkilometer) kommer att öka med ca 45 

% i huvudscenariot. Enligt Trafikverkets rapport beror mer än hälften av 

tillväxten i transportarbete på den ökade malmbrytningen i norr vilket innebär 

214



RISKUTREDNING 2017-11-10 20 (95) 

 

riskutredning burlöv 171110 del b.docx 

att tillväxten i järnvägstrafiken i resten av Sverige ligger på en relativt låg nivå. 

Exkluderas malmbrytningen blir prognosen en ökning på 19 % för 

järnvägstrafiken i huvudscenariot. I denna utredning är det kapaciteten snarare 

än utvecklingen av godsflöde som utgör begränsning varför detta ej tas hänsyn 

till i analysen. Utvecklingen hanteras istället via medräknande av utbyggnaden 

till fyrspårig järnväg samt känslighetsanalys. 

2.4.2 Transporter av farligt gods på Kronetorpsvägen 

I tidigare utredning av WSP [2] baserades mängderna transporter av farligt 

gods på tillgängligt underlag avseende ÅDT (antal fordon per dygn) på aktuell 

sträcka erhållet av Burlövs kommun. ÅDT för aktuell sträcka var 12 000 fordon. 

Utav dessa uppskattades mängden tunga fordon till 10 %, alltså 1 200 tunga 

fordon. Information från vägverket användes sedan som uppskattade andelen 

farligt gods till 2,6 % av gods. Detta gav 31 farligt godstransporter per dygn. 

Nyare statistik från Trafikanalys [14] anger snarare att andelen farligt gods av 

de tunga transporterna motsvarar 5 % vilket därmed används i aktuella 

beräkningar. Mängden från WSP:s rapport är baserad på trafikintensitet för 

2020.  

 

Trafikverket har i sin prognos för godstransporter 2030 [15] bedömt att 

godstransporter på väg (i miljard tonkilometer) kommer att öka med ca 53 % 

exklusive ökningen av malmbrytning i Norrland. I denna utredning antas att 

transporter av farligt gods på väg ökar i samma utsträckning som övriga 

godstransporter, dvs. ca 50 % mellan år 2006 och 2030. Med hänsyn till att 

Trafikanalys [16] i sin analys påtalar att godstransporterna endast ökat 5 % från 

2000-2011 och mängden transporterat farligt gods minskat de senaste 11 åren 

(2000-2011) bedöms det antagandet väldigt konservativt. I aktuell analys 

kommer dock en ökning på 20 % att användas då tidigare analys sträckte sig 

till år 2020 vilket då motsvarar en höjning av 50 % sedan 2006.  

 

Kronetorpsvägen utgör ej rekommenderad väg avseende farligt gods men 

transportleder, E6.01 och E22.10, på respektive sida av området utgör 

rekommenderade vägar avseende farligt gods. Detta medför att transporter till 

industrier kan gå över Kronetorpsvägen då detta utgör den kortaste vägen till 

mottager från rekommenderad led för farligt gods.  

 

Andelarna av ADR-klasser baseras på RIKTSAM för väg där brandfarlig vätska är 

dominerande, precis som det uppskattas vara på aktuell led med hänsyn till 

bensinstation som största riskkällan. Andelar presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3. Fördelning RID-klasser väg [3]. 

ADR-klass Ämne Väg 

1 Explosiva ämnen och föremål 0,9 % 

2 Gaser 12,0 % 

3 Brandfarliga vätskor 76,9 % 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,9 % 

5 Oxiderande ämnen och organiska 

produkter 

1,2 % 

6 Giftiga ämnen 0,6 % 

7 Radioaktiva ämnen 0,1 % 

8 Frätande ämnen 7,2 % 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 0,3 % 

  

ADR-klass 2 inkluderar både brandfarliga (2.1), ej brand/giftiga (2.2) samt 

giftiga gaser (2.3). Det framgår ej fördelning mellan dessa. För att hantera 

denna osäkerhet bedöms det konservativt att hälften av gaserna är 

brandfarliga och hälften är giftiga. 

 

Det framkom redan i WSP:s rapport [2] som ett förslag att förbjuda transport av 

farligt gods på Kronetorpsvägen då det medför förhöjda risker för bostäder 

och handel i anslutning till vägen. För att undersöka nyttan inkluderas en 

känslighetsanalys där det utreds hur stora mängder som kan transporteras på 

aktuell led utan att risktillskottet från vägen utgör ett problem ur plansynpunkt. 
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2.4.3 Verksamheter 

Förutom farligt gods finns ett antal olika industrier och verksamheter som i 

olika grad påverkar planområdet. En inventering har tidigare utförts där en lista 

med verksamheter samt skattade/framtagna skyddsavstånd. Dessa redovisas i 

tabell 4. 

 
Tabell 4. Verksamheter som kan påverka planområdet inklusive skyddsavstånd. 

Verksamhet Föreslaget skyddsavstånd (m) 

Umbracon AB (Plastbearbetande industri) 200 

Svevia AB (Bussterminaler m.m.) 200 

Arema Mekano AB (Plåtslagning 

inomhus/bilverkstad utan lackering) 

50 

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB 

(Bilverkstad utan lackering) 

50 

Industriförsilvring i Skåne AB (Kemisk 

elektrolytytbehandling) 

200 

Fosieplast AB (Polyesterindustri) 500 

Amerikanska Motorimporten (Bilverkstad 

utan lackering) 

50 

Preem AB (Obemannad bensinstation). 100 

 

Erhållet underlag har även placerats grafiskt över området vilket visas i figur 5. I 

figuren har även område B och C ungefärligt markerats. 
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Figur 5. Verksamheternas påverkansområden. 

 

Skyddsavstånden baseras i aktuell tidigare utredning på bättre plats för arbete 

[17] samt utefter liknande verksamheter och är inte baserat på de verksamheter 

som finns i just detta område. Det innebär att det från dessa siffror ej går att 

uttala sig kring hur stort risktillskottet är utan endast kring huruvida det 

bedöms utgöra en påtaglig risk för området. De flesta verksamheter ligger på 

ett avstånd som överstiger 100 m från planområdet. På dessa avstånd är det 

framförallt spridning av giftiga gaser som kan bidra till en risk för aktuellt 

område baserat på tidigare utredning. 

 

Umbracon AB (Plastbearbetande industri) 

Umbracon AB numera Malmback AB arbetar med att tillverka olika typer av 

krympslang, termistorer och liknande. I tidigare underlag redovisas ett 

skyddsavstånd på ungefär 200 m men ligger endast ungefär 30-40 m från 

planområdet som kortast. Aktuell verksamhet utgör ej tillståndspliktig 

verksamhet, större brännbara mängder plast finns dock i verksamheten som 

främst kan utgöra risk vid bränder då plast avger hälsofarliga ämnen. Aktuell 

218



RISKUTREDNING 2017-11-10 24 (95) 

 

riskutredning burlöv 171110 del b.docx 

verksamhet bedöms därmed kunna ge en påverkan på planområdet vid 

bränder som sprider giftiga gaser över området. 

 

Svevia AB (Bussterminaler m.m.) 

Aktuell verksamhet bedriver lagring och hantering av vägsalt som används till 

halkbekämpning vintertid. Inom området finns dessutom ett antal dieseltankar 

som totalt uppdelat på 3 tankar rymmer 25 m3. Enligt 

konsekvensberäkningarna nedan medför en 150 m2 pölbrand att en person på 

ca 30 m avstånd kan utsättas för en strålningsnivå på ungefär 15 kW/m2 som 

anses kritiskt. Då avståndet till planområdet överstiger 30 m samt att diesel är 

relativt svårantändligt i jämförelse med bensin bedöms verksamheten ej 

medföra ett mer än försumbart risktillskott. 

 

Arema Mekano AB (Plåtslagning inomhus/bilverkstad utan lackering) 

Arema Mekano är ett industriellt tillverkningsföretag inom skärande 

bearbetning. Bearbetning sker i olika material som rostfritt, stål, aluminium och 

plast. Aktuell industri bedöms enligt tidigare underlag kräva ett 

säkerhetsavstånd om ungefär 50 m. Det korta avståndet anses baseras på 

mindre olyckor vilket med hänsyn till järnväg och bullerplank emellan ej 

bedöms utgöra ett mer än försumbart risktillskott. 

 

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB (Bilverkstad utan lackering) 

Hydraulik och sopservice i Malmö arbetar med att reparera hydrauliska system i 

framförallt tunga fordon så som kranbilar och lastväxlare. De både reparerar, 

bygger om och utför påbyggnader. Den största risken från aktuell verksamhet 

bedöms vara aktuella fordon samt olja i större mängder. I dagsläget skyddas 

planområdet med en mindre vegetation samt järnvägen, senare ska det 

dessutom kompletteras med bullerskydd vilket medför att verksamheten 

endast bedöms ge ett försumbart risktillskott. Skyddsavståndet enligt tidigare 

sammanställning är även endast 50 m. 

 

Industriförsilvring i Skåne AB (Kemisk elektrolytytbehandling) 

Industriförsilvring i Skåne utför försilvring av diverse detaljer, både stora och 

små. Aktuell lokal ligger drygt 180 m från aktuellt planområde vilket 

understiger det tidigare uppskattade skyddsavståndet om 200 m. Det riskerar 

att det sprids giftiga gaser från aktuell industri till planområdet vid en olycka. 

Framförallt finns det en risk vid en brand i industrin då silvercyanid används i 

anläggningen. Silvercyanid som ämne är fast, men vid upphettning/brand samt 

vid kontakt med syror och syraångor bildas cyanväte vilket är ett kraftigt giftigt 

ämne. RIB [18] anger ett initialt riskområde om 50 m som vid brand som vid 

exempelvis brand ökas till 300 m. Spridning av gaser kan påverka långa avstånd 

vid gynnsamma förutsättningar. I aktuellt projekt har inga riskuppskattningar 

avseende frekvens utförts, frekvenser för bränder i allmänhet bedöms dock 

vara högre än motsvarande olycka för farligt gods vilket medför att det anses 
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nödvändigt att ta hänsyn till aktuell verksamhet för planförslaget. Hur detta 

effektivast kan utföras beskrivs i kapitlet avseende riskreducerande åtgärder. 

 

Fosieplast AB (Polyesterindustri) 

Verksamhet med tillverkning av produkter i glasfiberarmerad polyester. 

Tillverkningen sker med vakuuminjektering och handpåläggning. Företaget 

bedriver tillståndspliktig verksamhet där ämnen som styren och aceton släpps 

ut. Vid olyckor kan dessa medföra både explosioner och spridning av giftiga 

gaser. Det rekommenderade skyddsavståndet till aktuell anläggning är 500 m 

men i nuläget är avståndet till planområdet knappt 100 m. Aktuella ämnen 

styren och aceton riskerar att utsätta planområdet för både explosioner och 

giftiga gaser. Mellan Fosieplast och planområdet finns det en viss nivåskillnad 

samt vegetation. Detta medför att explosioner till viss del kan begränsas med 

hänsyn till nivåskillnader och giftiga utsläpp kan reduceras med hänsyn till 

blockerande vegetation.  

 

Ämnet aceton är ett brandfarligt ämne som har ett initialt riskavstånd om 50 m 

enligt RIB [19]. Det krävs relativt höga koncentrationer för att aceton ska 

medföra allvarliga konsekvenser för personer. Styren är ett brandfarligt ämne 

som spontant kan leda till en allvarlig reaktion. Rekommenderat riskavstånd 

initialt är enligt RIB [20] är 100 m. 

 

Amerikanska Motorimporten (Bilverkstad utan lackering) 

Företaget renoverar samt köper och säljer amerikanska bilar. Rekommenderat 

skyddsavstånd enligt tidigare sammanställning är 50 m. Detta bedöms rimligt 

då det framförallt är direkt påverkan via en brand som bedöms vara en möjlig 

olycka. Verksamheten bedöms dock ej utgöra en större påverkande risk för 

bostäder/kontor i anslutning till byggnaderna. Via att beakta utformning av 

fasad mot aktuell fasad samt ventilation mot verkstaden bedöms verksamheten 

ej påverka riskbilden i planområdet. 

 

Preem AB (Obemannad bensinstation) 

I planområdet ligger det en befintlig bensinstation. Förutom den trafik som 

sker till stationen för att fylla på med bensin, diesel med mera utgör 

bensinstationen i sig en risk. Det rekommenderade avståndet enligt tidigare 

utredning är 100 m vilket tydligt understigs i samtliga riktningar baserat på 

dess placering. Utav dessa 100 m beaktar 50 m en olycksrisk där det vid 

påfyllning med tankbil uppstår ett utsläpp som antänds, resten utgör 

skyddsavstånd avseende bland annat buller, lukt samt ljud [21]. I dagsläget 

understigs dessa 50 m endast till grönområden samt delar av parkeringen till 

Burlövs Center. Vid utbyggnader närmare bensinstationen bör hänsyn tas till 

denna verksamhet. 
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2.4.4 Övriga risker 

Enligt information från Eon [22] finns det i området byggnader, bland annat 

befintligt badhus och växthus, som värms upp med gas. Eon meddelade då att 

gasledningarna till dessa även går genom området, exakt hur de är förlagda 

saknas det dock kunskap om. Det förutsätts att dessa är utförda och förlagda 

enligt Energigasnormen, EGN 2014. Vid byggnation i området ska hänsyn tas 

till gasledningarna.    
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3 Riskinventering och grovanalys farligt gods 

3.1 Identifiering av risker för aktuellt område 

För att avgöra vilka riskscenarion som bör studeras i detalj vägs informationen 

om de olika farligt gods-klassernas egenskaper i avsnitt 3.1 ihop med 

flödesstatistiken i avsnitt 3.2. Nedan gås resonemanget igenom om beslut för 

vidare analys klass för klass samt för övriga identifierade risker.  

3.1.1 Explosiva ämnen (Klass 1) 

Enligt statistikuppgifterna som diskuteras tidigare förekommer det RID-klass 1 

för både Södra Stambanan och Kronetorpsvägen.  

 

Inom kategorin explosiva ämnen/varor är det primärt underklass 1.1 som 

utgörs av massexplosiva ämnen som har ett skadeområde på människor större 

än ett 10-tal meter. Exempel på sådana varor är sprängämnen, krut mm. Risken 

för explosion föreligger vid en brand i närheten av dessa varor samt vid en 

kraftfull sammanstötning där varorna kastas omkull. Skadorna vid en explosion 

härrör dels till direkta tryckskador men även värmestrålning samt indirekta 

skador som följd av sammanstörtade byggnader är troliga. Skadorna vid 

påverkan på varor av klass 1.2 till 1.6 ger inte samma effekt utan rör sig mer om 

splitter eller dyl. som flyger iväg från olycksplatsen. Fasader utgör då visst 

skydd jämfört med en parkering i markplan. 

 

Ämnen i klass 1.1 delas i sin tur in i ytterligare underklasser, klass 1.1A och 1.1B, 

där klass 1.1A utgör de mest reaktiva ämnena, själva tändämnena. Klass 1.1A 

får endast transporteras i mängder om 6,25 kg till 18,75 kg, beroende på 

klassning av förpackning och fordon, varpå skadeområdet begränsas. Övriga 

ämnen inom underklass 1.1 får transporteras upp till 16 000 kg, förutsatt att 

fordonet håller högsta fordonsklass (EX/III) enligt regler för transport av farligt 

gods på väg [23]. Fordon av denna klass har en lång rad barriärer som 

motverkar olyckor med fordonet, brand i fordon och spridning av brand till last 

varför sannolikheten för detonation minskar ytterligare.  

 

Eftersom mängden transporter i klass 1 sammantaget är så liten samt att 

regelverket för transporter är strängt blir olycksfrekvensen väldigt låg. 

Olyckstypen inkluderas dock med hänsyn till konservativa antaganden. 

3.1.2 Gaser (Klass 2) 

Enligt statistikuppgifterna som diskuteras tidigare förekommer det transporter 

brandfarliga och giftiga gaser på både Södra Stambanan och Kronetorpsvägen. 

På Södra Stambanan transporteras stora mängder giftiga gaser baserat på 

befintligt underlag. 
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Kondenserad brandfarlig gas (Klass 2.1) 

Gasol (propan) är det vanligaste exemplet på kondenserad brandfarlig gas. En 

olycka som leder till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas kan leda till någon 

av följande händelser: 

 

Jetbrand: 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt 

antänds. Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på 

hålet i tanken [9]. 

 

Gasmolnsbrand: 

Om gasen vid ovanstående scenario inte antänds omedelbart uppstår ett 

brännbart gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är 

luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för att en explosion ska inträffa. 

Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand med diffusionsförbränning [9]. 

 

Gasmolnsexplosion: 

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den 

brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om 

gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. 

En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit 

ifrån själva olycksplatsen. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen 

deflagration, dvs där flamfronten går betydligt långsammare än ljudets 

hastighet och har en svagare tryckvåg än detonation. En gasmolnsexplosion 

kan både medföra skador av värmestrålning och skador av tryckvågen [9]. 

 

BLEVE: 

BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad 

brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av 

den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i 

gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket utanför och 

antänds. Vid antändningen bildas ett eldklot med stor diameter under 

avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse ska kunna 

inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta 

kan finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående tank med 

brandfarlig gas eller vätska. En sådan kan vara en jetbrand i en intilliggande 

järnvägsvagn. 

 

Det bedöms som motiverat att ytterligare analysera dessa olyckstyper. BLEVE 

inkluderas dock ej för Kronetorpsvägen med hänsyn till att det ej finns 

tillräcklig energi i eventuella antändningskällor. 
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Kondenserad giftig gas (klass 2.3) 

Läckage av kondenserad giftig gas kan medföra att ett moln av giftig gas driver 

mot planområdet och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Det bedöms 

därför motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. De tre mest frekvent 

transporterade gaserna är ammoniak, klorgas och svaveldioxid.  

 

Ammoniak: 

Generellt är ammoniak tyngre än luft varför spridning av gasen sker längs 

marken. Giftig kondenserad gas kan ha ett riskområde på hundra meter upp till 

många kilometer beroende på mängden gas. Gasen är giftig vid inandning och 

kan innebära livsfara vid höga koncentrationer. Ammoniak har ett AEGL-3-

värde (Acute Exposure Guideline Levels) 30 min på 1600 ppm [24]. Detta värde 

motsvarar att det finns risk att någon i befolkningen kan få livshotade skador 

eller dö. 

 

Svaveldioxid 

Även svaveldioxid är en giftig tung gas som vid ett utsläpp kan ha ett 

riskområde om flera hundra meter. Gasen har ett AEGL-3 (30 min) på 30 ppm 

[25]. 

 

Klor 

Klor utgör den giftigaste gasen som här ges som exempel på gaser som kan 

drabba skyddsområdet. Den kan sprida sig långt likt gaserna ovan och har ett 

AEGL-3 (30 min) på 28 ppm [26].  

 

Det anses motiverat att vidare studera scenarier inom klass 2.3.  

3.1.3 Brandfarlig vätska (Klass 3) 

Brandfarlig vätska transporteras i stora mängder på Södra Stambanan och på 

Kronetorpsvägen. På Kronetorpsvägen utgör en stor del just brandfarlig vätska. 

 

En möjlig olycka med brandfarlig vätska är ett spill som bildar en pöl som 

senare antänds. Sannolikheten för en brand i diesel bedöms vara avsevärt lägre 

än för bensin som är mer lättantändligt.  

 

En större pölbrand som antänds direkt kan ha ett konsekvensområde på ca 40 

m [3]. Med hänsyn till att det specifik ska utredas vad för åtgärder som krävs 

vid byggnation av verksamheter på korta avstånd inkluderas beräkningar av 

denna klass.  
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3.1.4 Brandfarligt fast ämne (klass 4) 

Eftersom dessa ämnen transporteras i fast form sker ingen spridning i samband 

med en olycka. För att brandfarliga fasta ämnen (ferrokisel, vit fosfor m.fl.) ska 

leda till brandrisk krävs att det t.ex. att de vid olyckstillfället kommer i kontakt 

med vatten varvid brandfarlig gas kan bildas. Risken utgörs av 

strålningspåverkan i samband med antändning av brandfarlig gas. Eftersom en 

sådan brand begränsas till olycksplatsen och strålningsnivåerna endast är 

farliga för människor i närheten av branden, bedöms det inte motiverat att 

ytterligare analysera risken i samband med olyckor med dessa typer av farligt 

gods. 

3.1.5 Oxiderande ämne (klass 5) 

Oxiderande ämnen transporteras på Södra Stambanan och Kronetorpsvägen. 

På Kronetorpsvägen transporteras endast små mängder oxiderande ämnen. 

 

Flertalet oxiderande ämnen (väteperoxid, natriumklorat m.fl.) kan vid kontakt 

med vissa organiska ämnen orsaka en häftig brand. Vid kontakt med vissa 

metaller kan det sönderdelas snabbt och frigöra stora mängder syre som kan 

underhålla en eventuell brand.  

 

Teoretiskt kan vissa explosionsfarliga blandningar uppstå under vissa 

omständigheter. Sannolikheten för att ett scenario med risk för personskada 

uppkommer även om en olycka med klass 5 sker är dock mycket låg på grund 

av en kombination av läckage av olika typer av farliga ämnen behöver ske, se 

tabell 1. Teoretiskt kan en olycka med klass 5 orsaka de två principiella 

olyckorna brand och explosion, varför dessa studeras vidare. 

3.1.6 Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) 

Arsenik, bly, kadmium, sjukhusavfall etc. är exempel på dessa ämnen. För att 

människor ska utsättas för risk i samband med dessa ämnen krävs att man 

kommer i fysisk kontakt med dem eller förtäring. Det bedöms därför inte 

motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. 

3.1.7 Radioaktiva ämnen (klass 7) 

Radioaktiva ämnen bedöms ej förekomma på Kronetorpsvägen trots att det 

förekommer 0,1 % av transporterna generellt på väg. Detta då det ej ligger 

verksamheter som bedöms använda dessa inom dess utsträckning. 

 

Mängden radioaktiva ämnen som transporteras per väg bedöms vara mycket 

liten. Därtill är transportförutsättningarna sådana att det kan antas vara 

osannolikt att en olycka leder till spridning av godset. Dessutom sker 
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transporter med små mängder per transport samt väl förpackat. Därför bedöms 

bidraget till risken vara försumbar och det är inte motiverat att ytterligare 

analysera risk för dessa transporter.  

3.1.8 Frätande ämnen (klass 8) 

Olyckan med läckage av frätande ämnen (saltsyra, svavelsyra m.fl.) ger endast 

påverkan lokalt vid olycksplatsen då skador endast uppkommer om personer 

får ämnet på huden. Det bedöms därför inte motiverat att ytterligare analysera 

denna olyckstyp. 

3.1.9 Övriga farliga ämnen (Klass 9) 

Transporter med farligt gods inom denna kategori utgörs av exempelvis 

magnetiska material eller airbags. Konsekvenserna bedöms inte bli sådana att 

personer inom planområdet påverkas, eftersom en spridning inte förväntas. 

Det bedöms därför inte motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. 

3.2 Sammanfattning av scenarion för vidare analys 

Riskidentifieringen visar att följande olycksrisker behöver studeras vidare i en 

fördjupad analys avseende Kronetorpsvägen: 

 

• Explosiva ämnen (klass 1) (Explosion) 

• Brandfarlig gas (klass 2.1) (Explosion/gasmolnsbrand och Jetflamma) 

• Giftig gas (klass 2.3) (Giftigt gasmoln) 

• Brandfarlig vätska (klass 3) (Pölbrand) 

• Oxiderande ämnen (klass 5) (Brand och explosion) 

 

Riskidentifieringen visar att följande olycksrisker behöver studeras vidare i en 

fördjupad analys avseende Södra Stambanan: 

 

• Explosiva ämnen (klass 1) (Explosion) 

• Brandfarlig gas (klass 2.1) (Explosion/gasmolnsbrand, Jetflamma och BLEVE) 

• Giftig gas (klass 2.3) (Giftigt gasmoln) 

• Brandfarlig vätska (klass 3) (Pölbrand) 

• Oxiderande ämnen (klass 5) (Brand och explosion) 

 

I bilaga A, B och C redogörs för sannolikhets- och konsekvensberäkningar för 

ovanstående scenarion.  
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4 Sammanvägning av sannolikhet och 

konsekvens 

Inom samhällsplaneringen är det främst två metoder som används för 

sammanvägning av sannolikhet (i form av relativ frekvens) och konsekvens. 

Beskrivning av dessa följer nedan. 

4.1 Individrisk 

Individrisken visar risken för en individ på olika avstånd från riskkällan. Detta 

görs genom att sannolikheten beräknas för att en hypotetisk person som står 

ett år på ett visst avstånd från riskkällan avlider. Ingen hänsyn tas till mängden 

personer som förväntas befinna sig på dessa avstånd. 

 

Individrisken (𝐼𝑅) i punkten 𝑥, 𝑦 beräknas enligt: 

 

𝐼𝑅𝑥,𝑦 = ∑ 𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖

𝑛

𝑖=1

 (𝑎) 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 1 𝑎, 𝑏 

𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖 = 𝑓𝑖 ∙ 𝑝𝑓,𝑖 (𝑏) 

 

 

Där 𝑓𝑖 är den frekvensen (per år) för scenario i och 𝑝𝑓,𝑖 är sannolikheten att 

individen i studerad punkt avlider av scenario 𝑖. 𝑝𝑓,𝑖 antas, till 1 eller 0 beroende 

på om individen befinner sig inom eller utanför det beräknade 

konsekvensområdet. Genom att summera individrisken för de olika 

sluthändelserna på olika platser inom ett område kan individriskkonturer ritas 

upp. För de fall som flera transportleder korsar varandra krävs det att 

individriskkurvorna adderas för att uppskatta risknivån.  

4.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas för att studera riskens inverkan på samhället. Den tar 

hänsyn till hur många människor som kan drabbas av ett visst utfall. 

Samhällsrisken beräknas enligt formel 2 nedan. 

𝑁 = ∑ 𝑃𝑥,𝑦 ∙ 𝑝𝑓,𝑖

𝑥,𝑦

 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 2 

   

𝑁𝑖 står för antalet människor som avlider på grund av det studerade scenariot 𝑖. 

𝑃𝑥,𝑦 är antalet personer i punkten 𝑥, 𝑦 och 𝑝𝑓,𝑖 definieras enligt individrisken 

ovan.  
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Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. Där antalet dödsfall (𝑁) plottas 

mot frekvensen (per år) för de scenarior där 𝑁 eller fler människor avlider. 

Detta benämns 𝐹𝑁 och beräknas enligt nedan. 

  

𝐹𝑁 = ∑ 𝑓𝑖

𝑖

𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑙𝑢𝑡ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑓ö𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑎 𝑁𝑖 ≥ 𝑁 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 3 

 

Där 𝑓𝑖 är frekvensen för sluthändelse i och 𝑁𝑖 är antalet beräknade dödsfall för 

scenario 𝑖. En övergripande analys avseende samhällsrisken i området A som 

inkluderar B och C utförs i annan rapport. Då personbelastningen i området ej 

är likformig utan tyngden ligger i anslutning till Södra Stambanan beräknas 

samhällsrisken även för detta område för att redovisa den risk som detta 

innebär för personer i området. Då personbelastningen i området ej är 

likformig utan tyngden ligger i anslutning till Södra Stambanan beräknas 

samhällsrisken även för detta område för att redovisa den risk som detta 

innebär för personer i området. Området sätts till 400 m långt och på endast en 

sida av respektive led.  

4.3 Beräkning av sannolikhet och konsekvens 

Beräkningarna för de parametrar som behövs till individrisk- och 

samhällsriskberäkning enligt ovan utförs i Bilaga A - Frekvensberäkningar, i 

Bilaga B - Väderdata och i Bilaga C - Konsekvensberäkningar. Resultatet 

presenteras i avsnitt 5.2. 
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5 Riskvärdering 

5.1 Räddningsverkets kriterier för tolerabel risk 

Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som ska tillämpas 

vid riskvärdering inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på 

uppdrag av Räddningsverket tagit fram förslag på riskkriterier gällande individ- 

och samhällsrisk som kan användas vid riskvärdering [27]. Riskkriterierna berör 

liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med given 

konsekvens ska inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara 

acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se figur 6 nedan. 

 

 
Figur 6. Principiella kriterier för riskvärdering [27] . 

 

Följande förslag till tolkning rekommenderas [27]. 

 

• De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker 

värderas som oacceptabelt stora och tolereras ej. For dessa risker 

behöver mer detaljerade analyser genomföras och/eller 

riskreducerande åtgärder vidtas. 

• Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably 

Practicable). De risker som hamnar inom detta område värderas 

som tolerabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker som 

ligger i den övre delen, nära gränsen for oacceptabla risker, 

tolereras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor 

och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I 

den nedre delen av området bör kraven på riskreduktion inte ställas 

lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett 

kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom 

kostnad-nytta-analys. 

• De risker som hamnar inom område där risker kan anses små 

värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för ytterligare 

riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder som med 
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hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra ska 

genomföras.  

 

För individrisk föreslår Räddningsverket [27] följande kriterier: 

 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

tolereras: 10-5 per år 

• Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10-7 per år 

 

För samhällsrisk föreslår Räddningsverket [11] följande kriterier:  

  

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

tolereras:  

F=10-4 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1  

• Övre gräns för område där risker kan anses vara små:  

F=10-6 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1  

 

Samhällsriskens frekvenskriterier är definierade som antal olyckor per kilometer 

och år som påverkar båda sidor av en linjekälla som exempelvis en farligt gods 

led. Studeras en kortare eller längre sträcka och/eller endast ledens bidrag till 

samhällsrisken på ena sidan skall alltså frekvenskriterierna skalas om. Detta har 

gjorts i beräkningarna avseende samhällsrisk. Eftersom endast ena sidan av 

transportlederna beaktas halveras samhällsriskens frekvenskriterier. 

Dessutom är den bedömda sträckan endast 400m vilket medför att 

frekvenskriterierna för samhällsrisk minskas då de är framtagna per km. Detta 

innebär att för N=1 död är frekvenskriteriet 2*10-5 för den övre gränsen i 

ALARP-området respektive 2*10-7 för den undre gränsen efter omskalning. 

Lutningen på FN-kurvan är fortsatt -1.   
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5.2 Områdets risk – beräkningsresultat och riskvärdering 

5.2.1 Resultat individrisk 

Resultatet för individriskberäkningarna för Kronetorpsvägen visas i form av 

individriskkurva i figur 7 nedan.  

 

 
Figur 7. Individriskkurva för aktuellt område med bidrag från Kronetorpsvägen. Observera 

att det endast är risken för planområdet som har analyserats i detalj in ramen för 

riskutredningen. Nära noll meter ifrån vägkanten finns andra olyckstyper som i praktiken 

höjer individrisken. 

 

Resultatet för individriskberäkningarna för Södra Stambanan visas i form av 

individriskkurva i figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8. Individriskkurva för aktuellt område med bidrag från Södra Stambanan. 

Observera att det endast är risken för planområdet som har analyserats i detalj inom 

ramen för riskutredningen. Nära noll meter ifrån spåret finns andra olyckstyper som i 

praktiken höjer individrisken. 
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5.2.2 Resultat samhällsrisk 

Resultatet från samhällsriskberäkningarna för stationen visas i form av en FN-

kurva i figur 7. Grön och röd linje avser tillämpade riskacceptanskriterier från 

Räddningsverket [27]. Orange streck avser samhällsrisken för aktuellt mindre 

område. 

 

 
Figur 9. Samhällsriskkurva för aktuellt område. Observera att det endast är risken för 

planområdet B som har analyserats. 

 

Inom området ligger även Burlöv Center som under öppettider förväntas 

besökas av ett stort antal personer. Burlöv Center är placerat 150 m till 350 m 

från Södra Stambanan. Detta innebär att en hög andel av de olyckor som kan 

inträffa ej förväntas påverka personer inom verksamheten.  

 

Det är endast större utsläpp av giftig gas och BLEVE vilka förväntas påverka 

personer inom byggnaden. Personer inom Burlöv Center förväntas vara vakna 

och därmed kunna ta sig åtminstone till de bortre delarna inom centret från 

Södra Stambanan inom dessa större olyckor påverkar byggnaden. Då en BLEVE 

oftast dröjer relativt lång tid efter att en olycka inträffat förväntas endast ett 

fåtal personer påverkas. Detta förutsätter att dessa genom exempelvis 

byggnadens kommunikationssystem får information om att olyckan inträffat 

samt att personalen erhåller information i ett så tidigt skede som möjligt. 

Motsvarande gäller utsläpp av giftig gas där personer inomhus dessutom 

förutsatt att byggnaden är tät erhåller ett bra skydd. Det finns ingen 

information avseende hur ventilationsintag och övriga relevanta delar av 

ventilationssystemet är utformat. 

232



RISKUTREDNING 2017-11-10 38 (95) 

 

riskutredning burlöv 171110 del b.docx 

5.2.3 Resultatdiskussion  

Inom ramen för Räddningsverkets föreslagna riskacceptanskriterier ligger 

risknivån inom ALARP-området för delar av området med avseende på 

individrisk för både Kronetorpsvägen och Södra Stambanan.  

 

För Kronetorpsvägen är det främst olyckor med brandfarliga vätskor som bidrar 

till en hög individrisknivå för planområdet inom 40 m från vägen. Detta beror 

framförallt på att en stor andel av transporterat farligt gods på vägar är just 

brandfarliga vätskor. På en sådan här ”liten” led med mycket specifik trafik från 

verksamheter i närheten behöver dock det inte vara fallet, detta ska därför 

undersökas i känslighetsanalysen.  

 

För Södra stambanan är det främst olyckor förknippade med brandfarlig vätska 

samt giftiga gaser (klor) som driver upp risknivåerna. Brandfarliga vätskor på 

korta avstånd och utsläpp med giftig gas (klor) på långa avstånd. 

 

Tyréns [12] har genom intervju med Green Cargo fått information om att de 

transporterande mängderna klor på järnväg har minskat ner till endast 10 % av 

tidigare nivåer samtidigt som även mängderna ammoniak minskat. Istället 

påtalas det att svaveldioxid transporteras i en lite större utsträckning. Detta 

kommer att hanteras i känslighetsanalysen nedan.  

 

Brandfarliga vätskor driver upp individrisken inom ALARP-området på sträckor 

kortare än ungefär 40 m. Dessa olyckor påverkar byggnader och människor 

genom strålningspåverkan och även eventuellt via brandspridning vid korta 

avstånd. 

 

Kronetorpsvägen går under Södra Stambanan in i området vilket medför att 

större delen av Kronetorpsvägen ligger i lutning bort från området och även 

under planområdet, se figur 10. Detta innebär att en olycka som sker nära 

undergången endast bedöms få en liten påverkan på planområdet B och C. 

Riskkällorna adderas ändå där dessa ligger i nära anslutning då personer inom 

de områdena påverkas av fler än en transportled och således utsätts för en 

högre risk. För visualisering se figur 14. 
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Figur 10. Påvisar undergången för Kronetorpsvägen under Södra Stambanan. 

 

Området B ligger inom och delvis över ALARP-området med avseende på 

samhällsrisk.  

 

Då samhällsrisken ligger ovan ALARP-området ska åtgärder vidtas och det är 

framförallt mot pölbränder och giftiga gaser som åtgärdernas bör fokusera på. 

6 Osäkerhet 

6.1 Allmänt om osäkerhet 

En riskutredning som denna innehåller betydande osäkerheter i alla led. I allt 

från indata till den tidiga riskidentifieringen och till konsekvens- och 

frekvensberäkningar. Även själva beräkningsmodellerna, och deras 

avgränsningar, har också de i sig stora osäkerheter.  

 

Man brukar skilja på två typer av osäkerhet, epistemisk osäkerhet 

(kunskapsosäkerhet) och stokastisk osäkerhet (variabilitet). 

Kunskapsosäkerheten handlar om att inte tillräcklig information finns 

tillgänglig. Denna kan i teorin elimineras med ytterligare 

mätningar/information. Exempel på detta är flödesdata. Stokastisk variation går 

dock inte att eliminera utan handlar om naturlig variabilitet, exempel på detta 

är exempelvis vindhastigheter och riktningar. En riskutredning som denna 

innehåller betydande osäkerheter av båda sorter, men framförallt 

kunskapsosäkerhet.  

 

Man kan i teorin hålla isär de olika typerna av osäkerhet och hantera 

osäkerheten explicit på ett sätt som gör att osäkerheten i slutresultatet kan 

redovisas, samt vilka parametrar som påverkar slutresultatet mest. Detta är 
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dock mycket arbetskrävande både rent metodmässigt, men också för att ännu 

mer information då krävs om hur stora osäkerheterna för indata och 

modellparametrar är. Information är i många fall väldigt svår att få tag i och 

därför kan det vara bättre ur ett kostnad-nytta perspektiv att hantera 

osäkerheten genom att genomgående ansätta konservativa värden. Detta ger 

ett kostnadseffektivt sätt att hantera osäkerheten i en utredningssituation, men 

har nackdelen att resultatet kan bli mycket konservativt, vilket istället kan göra 

de riskreducerande åtgärderna onödigt omfattande och dyra. Varje vald 

konservativ parameter fortplantas och gör resultatet än mer konservativt.  

6.2 Diskussion avseende osäkerheter/Känslighetsanalys 

Genom att konservativa antaganden genomförs kan en riskutredning anses 

utgöra underlag där hänsyn har tagits till att olyckor kan få värre konsekvenser 

och ske oftare än vad fallet är i verkligheten. I analyser där frekvenserna är låga 

och konsekvenserna ibland stora kan vissa indata ha stor inverkan på den 

slutliga bedömningen samtidigt som viss indata inte påverkar utfallet om den 

inte varieras väldigt mycket.  

 

För att kunna fastställa hur känsliga aktuella resultat är mot förändringar i 

enstaka antaganden genomförs en känslighetsanalys där ett antal parametrars 

påverkan på resultatet (individrisken) undersöks. Följande parametrar/indata 

undersöks för Södra Stambanan: 

 

- Tidigare rapport av WSP [2] påtalar att en möjlig ökning av mängden 

godstransporter kan öka på Södra Stambanan genom att transport från 

Lommabanan förläggs på aktuell sträcka. Därmed utreds påverkan om 

antalet godstransporter ökas från tidigare 100/dygn till 140/dygn. 

- Tidigare rapport av Tyréns [12] påtalar att mängderna klor på järnväg 

minskat kraftigt de senaste åren till så lite som 10 %. Därmed undersöks hur 

en minskning med en faktor 5 på frekvensen av olyckor med klor påverkar 

resultatet. 

- I denna rapport har mängden transport av farligt gods baserats på tidigare 

rapporter och RIKTSAM där andelen farligt gods av det totalt 

transporterade godset framgår. Mängden farligt gods som transporteras 

bedöms ej ha stigit i en snabbare takt än resterande gods, dock utförs en 

känslighetsanalys på hur stor påverkan en dubblering av andelen farligt 

gods (från 7,5 % till 15 %) har på resultatet. 
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En sammanställning av känslighetsanalysen redovisas i figur 11. 

Samtliga förändringar i indata påverkar resultatet från analysen. Dessa relativt 

kraftiga påverkningar på indataparametrar innebär dock inga radikala 

förändringar, förutom den minskade mängden klor där avståndet till den 

acceptabla risknivån kraftigt minskade. Baserat på dessa analyser kan det 

konstateras att aktuell individriskkurva är relativt okänslig mot förändringar i 

dessa relativt osäkra parametrar förutom för mängden klor på aktuell sträcka. 

 

För Kronetorpsvägen bedöms det vara andra parametrar som bör belysas i en 

känslighetsanalys vilka är följande: 

 

- Påverkan av att en mindre andel på aktuell led utgörs av brandfarliga 

vätskor. Istället ökas mängderna brandfarliga och giftiga gaser med 10 % 

samtidigt som mängden brandfarlig vätska reduceras med 20 %.  

- En analys utförs där målet är att undersöka vilka nivåer av farligt gods som 

kan transporteras på aktuell led utan att åtgärder krävs då risknivåerna kan 

accepteras utan åtgärder. 

 

En sammanställning av känslighetsanalysen redovisas i figur 12.  

Figur 11. Redovisar känslighetsanalysen avseende Södra Stambanan. 
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I känslighetsanalysen påverkar andelen brandfarliga och giftiga gaser 

individriskkurvan i relativt stor omfattning. En ökning med 10 % innebär dock 

en ökning med drygt 7 transporter per dygn vilket får anses vara en stor 

ökning med hänsyn till att vägen ej utgör rekommenderad väg för farligt gods. 

Scenariot där det undersöktes hur stora mängder som kan transporteras på 

Kronetorpsvägen utan att överstiga de kritiska nivåerna innebar en total 

transport om 7,5 transporter per dygn.  

  

Figur 12. Redovisar känslighetsanalysen avseende Kronetorpsvägen. 
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7 Riskreducerande åtgärder 

Det finns enligt [28] en mängd olika riskreducerande åtgärder beroende på 

vilka risker som finns. Det är från denna skrift som de riskreducerande 

åtgärderna främst utgår från tillsammans med erfarenhet från tidigare 

utredningar.  

 

Förutom skyddsavstånd som hänförs till aktuell riskutredning med farligt gods 

kan andra skyddsavstånd krävas. Väglagen (1971:848) ställer krav på 

tillståndsplikt vid byggnation närmare än 12 m från allmän väg men avståndet 

kan utökas, dock till maximalt 50 m. Det är Länsstyrelsen som ger tillstånd 

avseende avstånd mellan väg och bebyggelse. Denna lag tillämpas dock 

vanligen endast utanför detaljplanelagt område. Enligt Trafikverket bör dock 

dessa avstånd beaktas även inom detaljplaneområde [29]. För järnväg 

rekommenderar Trafikverket ett avstånd om minst 30 m [29]. Inom dessa 30 m 

accepterar de dock viss bebyggelse där personer endast vistas tillfälligt. Dessa 

bestämmelser hänförs ej till risker med koppling till farligt gods utan utifrån 

andra bestämmelser som järnvägens utvecklingsmöjligheter, underhåll av 

järnväg/byggnader och räddningsinsatser vid en olycka. 

 

Vid Centralstationen ska befintlig bullerskyddsvall flyttas och återbyggas. 

Denna vall är enligt befintligt underlag [30] drygt 3 m vilket ger ett bra skydd 

mot strålningspåverkan från bränder. Bullerskärmar i området är följande enligt 

figur 13 där (1) innebär befintlig skärm 3,0 m hög och (4) innebär ny skärm 3,0 

m hög [31]. På västra sidan av spåret 5,5 m vall samt 1 m hög skärm utmed 

Centralstationen (3). Utmed de norra delarna av området är det ej aktuellt med 

bullerskärmar i nuläget men möjlighet finns enligt [30]. 
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Figur 13.Visar befintliga och nya bullerskärmar i området. 

 

Skyddsavstånd 

En riskreducerande åtgärd som för de flesta olyckstyper minskar 

konsekvenserna är skyddsavstånd. För transportleder finns även andra typer av 

risker än enbart farligt gods och genom att planera ett visst skyddsavstånd i 

närheten av transportleder avtar även dessa risker vilka kan vara exempelvis 

avåkning/urspårning av fordon och buller. Därmed rekommenderas det att ett 

bebyggelsefritt område om minst 15 m finns närmast Södra Stambanan med 

hänsyn till mekanisk skada från urspårning. Detta område medför även att de 

mindre olyckstypernas konsekvenser minskar kraftigt. Avståndet beräknas från 

ytterkant på spåret närmast området. För Kronetorpsvägen accepteras det att 

byggnader uppförs i anslutning till trottoar samt gång/cykelväg under 

förutsättning att byggnader uppförs som tunga konstruktioner (betong/tegel). 

Detta gäller förutsatt att det ej av andra säkerhetsskäl är olämpligt. 

 

Pölbränder 

Den olyckstyp som driver upp individrisken inom ALARP-området är främst 

pölbränder för båda transportlederna. Detta innebär att det beroende på 

avstånd från transportlederna krävs åtgärder. Åtgärder som specificeras gäller 

kontor, bostäder och mindre handel om inget annat anges.  

 

Kronetorpsvägen 

Vid de stora pölbränderna i beräkningarna uppgår flamhöjden till 22 m. Det 

innebär att byggnader som placeras intill vägen bör skyddas upp till denna 
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höjd. För byggnader inom 40 m från Kronetorpsvägen bör fasader utformas i 

brandteknisk klass EI 30 mot vägen. För byggnader inom 30 m bör även fönster 

mot vägen utformas i E 30, för att möjliggöra vädring kan mindre 

vädringsluckor tillåtas öppningsbara. Inom 40 m från vägen bör fasader utföras 

obrännbara.  

 

Kronetorpsvägen är utförd i lutning inom delar av området enligt figur 10. 

Inom detta område bedöms det naturliga skyddet från närliggande vall utgöra 

ett bra skydd mot strålning från pölbränder, för dessa delar kan det naturliga 

skyddet ersätta delar av det brandtekniska. Exempelvis räcker det att 

byggnader skyddas upp till 18 m om en naturlig vall om 4 m finns.  

 

Om byggnader placeras över 40 m från Kronetorpsvägen krävs inga åtgärder 

avseende pölbränder då det med hänsyn till ovan nämnda åtgärder ej bedöms 

påverka byggnader inom området.  

 

Södra Stambanan 

Södra Stambanan är placerad i höjd med/upphöjd mot planområdet. Genom 

utbyggnaden av Södra Stambanan till 4 spår kommer godståg att transporteras 

främst på de mittersta spåren. Det kan dock ej uteslutas att gods transporteras 

även på de yttre varför det antas att transporterna sker på de yttre spåren och 

avstånden mäts därmed från spåret närmast området.  

 

Det avstånd där pölbränder utgör en risk är inom ca 40 m. Det medför att 

byggnader som uppförs på ett längre avstånd ej behöver skyddas avseende 

pölbränder. Vid de stora pölbränderna i beräkningarna uppgår flamhöjden till 

22 m. Om byggnader placeras inom 40 m bör fasad mot spåret utföras 

obrännbar och i brandteknisk klass EI 30. Inom 30 m bör fönster utföras i 

brandteknisk klass E 30. Fönster med brandtekniska krav tillåts ej vara 

öppningsbara varför mindre vädringsluckor godtas. Naturliga höjdskillnader 

kan nyttjas motsvarande som Kronetorpsvägen. 
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Verksamheter i området 

Strålningspåverkan från verksamheter avseende bränder bedöms endast vara 

nödvändigt att ta hänsyn till vid avstånd mindre än 50 m från verksamheter 

som kan anses vara förknippade med en högre risk för brand. I aktuellt område 

bedöms det därmed rimligt att byggnader som placeras inom 50 m från 

Amerikansk Bilimport utförs med motsvarande skydd som ovan. Avståndet 

gäller från byggnaden och ej från tomtgräns. Motsvarande gäller Preem 

bensinstation som också är placerad i området. 

 

Giftig gas 

Giftig gas driver upp individrisken för Södra Stambanan i området och bedöms 

medföra risker från verksamheter i området. Åtgärder som specificeras gäller 

kontor, bostäder och mindre handel om inget annat anges. 

 

Kronetorpsvägen 

Risknivåerna avseende utsläpp av giftiga gaser på Kronetorpsvägen utgör ej en 

acceptabel risk i området, detta medför att inga åtgärder avseende giftiga 

gaser krävs från aktuell väg. 

 

Södra Stambanan 

Baserat på information från tidigare utförda utredningar framkommer det dock 

att mängden klor som är den huvudsakliga bidragande risken har minskat 

tydligt på aktuell led sedan de tidigare kartläggningarna genomfördes. Den 

genomförda känslighetsanalysen visar att denna minskning medför stora 

skillnader avseende individrisken i området. Det har dock enligt tidigare 

rapport ersatts i viss mån av svaveldioxid som också är en mycket giftig gas. 

För att begränsa konsekvenserna av giftiga ämnen är skyddsavstånd oftast ej 

ett alternativ med hänsyn till långa konsekvensavstånd. Istället är åtgärder som 

hindrar spridning in i byggnader vanliga där möjlighet till nödstopp av 

ventilationssystem och placering av friskluftsintag är åtgärder som minskar 

konsekvenserna av utsläpp av giftiga gaser. Följande rekommendationer kring 

giftig gas ges från Södra Stambanan:  

 

• 0 m – 70 m: Byggnader förses med möjlighet till nödstopp av 

ventilationssystem samt friskluftsintag placerade högt och vänt bort 

från närmaste transportled. 

• 70 m – 150 m: Byggnader som inte är skyddade av annan byggnad med 

minst samma byggnadshöjd förses med nödstopp av ventilationen. 

Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från närmaste transportled. 

Det senare gäller för samtliga byggnader inom 70-150 m från 

transportled. 

• 150 m - : Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från närmaste 

transportled. 
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Detta motiveras av att utsläpp med giftig gas når samtliga delar inom området 

och med en relativt hög risknivå. Ovanstående gäller ej avseende 

Kronetorpsvägen vilken ej medför åtgärder avseende giftiga gaser.  

Med hänsyn till nödstopp av ventilationssystemet ska utförande med fläkt i 

drift särskilt beaktas. Det rekommenderas då att nödstoppet utförs av 

räddningstjänsten då det annars finns risk att ventilationssystemet vid brand i 

byggnaden ej fyller sin funktion. 

 

Verksamheter 

Förutom giftig gas från transportlederna medföljer att ett antal verksamheter i 

området vid olyckor kan sprida giftiga gaser. Dessa bedöms vara främst 

Fosieplast AB, Malmback AB samt Industriförsilvring i Skåne AB. Via att 

säkerställa att ventilation kan nödstoppas, försöka att placera friskluftsintag 

från Södra Stambanan samt se till så att VMA-signaler hörs i området bedöms 

hänsyn till dessa verksamheter taget. Avstånd med möjlighet till nödstopp och 

placering av friskluftsintag bör följa riktlinjer ovan för giftig gas. Byggnader 

som ligger mer än 150 m från respektive transportled rekommenderas vara 

utformade med friskluftsintag vända bort från Södra Stambanan (från 

industrierna). 

 

Brännbar gas 

Utsläpp av brännbar gas inom området kan medföra jetbränder, explosioner 

och BLEVE. Jetbränder påverkar främst via strålning vilket bedöms hanteras 

genom åtgärder avseende pölbränder, frekvenser för jetbränder understiger 

kraftigt pölbränder.  

 

Explosioner och BLEVE medför stora konsekvenser men utgör låga frekvenser 

vilket medför att de ej bidrar till oacceptabla risker avseende individrisk i 

området. Konsekvenserna av en BLEVE blir stora, dock kräver en BLEVE en 

kedjereaktion där först en jetbrand åstadkommer en uppvärmning av aktuell 

tank. Denna fördröjning innebär tid för att personer i närheten kan sätta sig i 

säkerhet. Möjligheten att sätta sig i säkerhet för både BLEVE och andra olyckor 

minskar då personer sover. Med anledning av detta rekommenderas det att 

bostäder placeras längre från framförallt järnväg vid val mellan bostäder och 

annan verksamhet (förutom sjukvård och dylik känslig verksamhet som ej 

planeras i området). Explosioners påverkan på ett område minskar med 

avståndet till byggnation och styrkan avtar vid kontakt med bebyggelse samt 

massiva ytor som vallar. Explosioner påverkar stabila konstruktioner (betong-

/tegelbyggnader) mindre än exempelvis trähus då de stabila konstruktionerna 

kan stå emot högre tryck. Detta medför att mindre konsekvenser erhålls vid 

byggnation med stabila konstruktioner. 
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Förutom dessa rekommendationer bedöms inga ytterligare åtgärder 

nödvändiga med hänsyn till de låga risktillskotten som dessa olyckstyper 

medför. 

 

Tågstationen 

Inom området ligger en tågstation vilken tidvis förväntas befolkas av många 

personer som kommer att befinna sig i den absoluta närheten av järnvägen 

vilket medför en förväntad hög samhällsriskrisk och individrisk. Detta är fallet 

på motsvarande tågstationer där både persontåg och godståg transporteras på 

gemensamma spår. För att reducera denna risk krävs det att dessa 

transportslag avskiljs och tar olika vägar. En tågstation med både person- och 

godstransport kan utformas på olika sätt för att trots allt minimera dessa risker. 

Denna typ av frågor bör utredas i samband med att transportleden utökas då 

detta beror av hur stationsområdet och perronger kommer att utformas vid 

byggnationen. Risker i samband med tågtrafiken behöver då utredas som en 

del av utbyggnaden. I detta projekt utreds endast efterfrågat planförslag och 

dess påverkan på risknivån i området. 

 

Samhällsrisk 

Samhällsrisken i området är hög utan riskreducerande åtgärder. Även med de 

åtgärder som rekommenderats avseende individrisk är samhällsrisken hög då 

många personer förväntas i framförallt delar av området. 

 

De åtgärder som därmed rekommenderas utöver de som presenteras avseende 

individrisk är urspårningsräl längs Södra Stambanan. 
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7.1 Sammanställning åtgärder 

I aktuellt område ligger inga delar ovan det övre kriteriet avseende individrisk 

enligt Räddningsverkets kriterier. Detta medför att samtliga riskreducerande 

åtgärder ska värderas med hänsyn till den kostnad som åtgärden medför både 

avseende kostnad men även baserad på eventuella andra värden. Området har 

studerats avseende samhällsrisk där samhällsrisken ligger inom samt ovan 

ALARP-området. 

 

Aktuell rapport avser delområde B inom vilka det finns olika önskemål för 

exploatering. Nedan utförs därmed en uppdelning även för respektive område.  

 

7.1.1 Rekommenderade åtgärder 

• Närmast Södra Stambanan rekommenderas ett bebyggelsefritt område 

om 15 m. Trafikverket rekommenderar dock 30 m bebyggelsefritt från 

järnväg. Därmed bör skyddsavstånd stämmas av med Trafikverket. 

Avståndet beräknas från det spår som går närmast planområdet. 

 

• Skyddsavstånd från Kronetorpsvägen bedöms ej vara en förutsättning 

utifrån aktuell analys om det ej förutsätts med hänsyn till andra 

säkerhetsaspekter, så som krav från Trafikverket. Tillstånd från 

Trafikverket/Länsstyrelsen kan krävas på 12 m, 30 m eller 50 m. 

 

• För byggnader inom 40 m från Kronetorpsvägen/Södra stambanan bör 

fasader utformas i brandteknisk klass EI 30 mot vägen upp till 22 m 

höjd räknat från transportledens höjd. För byggnader inom 30 m bör 

även fönster mot leden utformas i E 30, för att möjliggöra vädring kan 

mindre vädringsluckor tillåtas öppningsbara. Inom 40 m från leden bör 

fasader utföras obrännbara. 

 

• Avseende giftig gas rekommenderas följande: 

o 0-70 m: Byggnader förses med nödstopp på ventilationen och 

friskluftsintag placeras högt och vänt bort från närmaste 

transportled.  

o 70-150 m: Byggnader som inte är skyddade av annan byggnad 

med minst samma byggnadshöjd förses med nödstopp på 

ventilationen. Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från 

närmaste transportled. Det senare gäller för samtliga byggnader 

inom 70-150 m från transportled. 

o Över 150 m: Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från 

närmaste transportled. 
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• För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli 

mer motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa 

utförs som stabila byggnader i exempelvis betong eller tegel. 

 

• För att minska sårbarheten mot olyckor bör i första hand verksamheter 

såsom kontor, mindre handel samt friluftsytor placeras mot aktuella 

farligt godsleder. Detta så att bostäder blir skyddade av andra 

byggnader vid olyckor.  

 

• Södra Stambanan bör förses med urspårningsräl längs med området 

med hänsyn till hög persontäthet längs sträckan. 

7.1.2 Åtgärder som är aktuella till följd av verksamheter 

• Inom 50 m från Amerikansk Bilimport samt Preem förses byggnader 

med obrännbar fasad i brandteknisk klass EI 30 samt med möjlighet till 

utrymning bort från verksamheten. Om byggnader uppförs närmare än 

30 m från bör fönster utföras i lägst brandteknisk klass E 30. 

 

• Genom att säkerställa att VMA-signal hörs i området och att byggnader 

utförs enligt rekommendationer för giftig gas enligt ovan bedöms 

åtgärder ha vidtagits avseende giftiga gasutsläpp från industrier i 

närheten. Luftintag till byggnader som ligger mer än 150 m från 

respektive transportled rekommenderas vara vända bort från Södra 

Stambanan (från industrierna) med hänsyn till stora konsekvensavstånd 

vid giftiga utsläpp från industrierna. 

7.1.3 Övriga åtgärder/hänsyn 

Det ska tas hänsyn till befintliga gasledningar vid byggnation i området. 
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8 Sammanfattande risknivåer och 

riskreducerande åtgärder 

För att förenkla och visualisera ovanstående risknivåer och riskreducerande 

åtgärder sammanfattas dessa i två olika figurer.  

 

Figur 14 redovisar hur individrisken är i området med hänsyn till Södra 

Stambanan och Kronetorpsvägen. De färgade områdena avser risknivåer. Rött 

område avser en risknivå över 10-6, gult område avser en risknivå mellan 10-6-

10-7 och grönt område avser en risknivå större än 10-7. I figuren har hänsyn 

tagits till att transportledernas riskområden sammanfaller och leder till en 

högre risknivå där flera riskkällor finns (korsningar mellan transportleder).    

 

 
Figur 14. Redovisar individrisken från farligt godstransporter på Kronetorpsvägen och 

Södra Stambanan. 

246



RISKUTREDNING 2017-11-10 52 (95) 

 

riskutredning burlöv 171110 del b.docx 

 

Då individrisken från framförallt Södra Stambanan hamnar inom ALARP-

området har riskreducerande åtgärder enligt ovan tagits fram. I figur 15 

sammanfattas dessa beroende på skyddsavstånd, brandtekniska åtgärder samt 

verksamhet. Mer utförlig beskrivning kan utläsas från kapitel 7. Rött streck 

avser en åtgärd som bör utföras inom 15 m från vägkant/spårkant, gult område 

avser en åtgärd som bör utföras inom 30 m från vägkant/spårkant och rött 

område avser en åtgärd som bör utföras inom 40 m från vägkant/spårkant. 

Dessutom inkluderas ett antal åtgärder som är övergripande och behandlar 

bland annat ventilationsåtgärder och WMA-signal. 
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Figur 15. Redovisar riskreducerande åtgärder i området översiktligt. 

 

De olyckor som nu medför att samhällsrisken är hög i området är större 

utsläpp med klor och brandfarlig vätska. Detta medför att det är 

riskreducerande åtgärder avseende främst dessa som medför att 

samhällsrisken reduceras.  
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Den riskreducerande förmågan enligt följande appliceras, dessa åtgärder avser 

de som tidigare presenterats inom individriskberäkningarna: 

 

• Ventilationsåtgärder enligt ovan bedöms medföra att förväntade 

antalet omkomna personer inomhus förväntas minska från 10 % till 1 %. 

• Byggnader utförs skyddade mot brand genom att fasader inom 40 m 

utförs obrännbara och med brandteknisk motståndskraft. Detta medför 

att personer inomhus ej förväntas omkomma vid bränder. 

• Byggnader utförs med tunga konstruktioner i betong/tegel vilket 

bedöms innebära att risken att omkomma sänks med 25% för personer 

inomhus. 

 

Detta medför en samhällsrisk enligt figur 16. 

 
Figur 16. FN-kurva för område B med och utan åtgärder enligt ovan. 

 

Samhällsrisken i området är fortfarande hög trots att de åtgärderna som 

rekommenderades avseende individrisk genomfördes. Likt område A 

rekommenderas därför att urspårningsräl används på Södra Stambanan. 

Genom att förse järnvägssträckningen med urspårningsräl bedöms frekvensen 

för läckage vid urspårning minska med en faktor 10. Det innebär att 

samhällsrisken reduceras ytterligare, se figur 17. 
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Figur 17. FN-kurva för område B med kompletterande åtgärder med urspårningsräl. 

 

Att förse Södra Stambanan med urspårningsräl medför en risknivå som hamnar 

till största del i det undre ALARP-området. Där bör åtgärder vidtas om 

åtgärderna är kostnadseffektiva.   
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9 Slutsats 

Målet med riskutredningen har varit att skapa ett underlag som underlättar för 

beslutsfattare att ta fram ett förslag om planerad exploatering med hänsyn till 

riskerna från farligt gods, industrier och luftledningar.  

 

Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom 

ALARP-området avseende individrisk och samhällsrisk i området. De 

riskreducerande åtgärder som föreslås är lämpliga för nya byggnader inom 

området respektive urspårningsräl för att sänka frekvensen av olyckor. 

Alternativa tekniska lösningar till urspårningsräl kan bli aktuella. 

 

Åtgärder som är listade är sådana som bedöms medföra en risknivå i området 

som understiger de av samhället accepterade nivåerna avseende individrisk 

samt hamnar inom ALARP-området avseende samhällsrisk. Åtgärder som 

genomförs bedöms vara av en betydande art och ytterligare bör krävas först 

efter att de påvisats medföra en kostnadseffektiv åtgärd alternativt om större 

ändringar genomförs i området som påverkar risknivån. De framtagna 

riskreducerande åtgärder som tagits fram har även tagit hänsyn till de 

verksamheter/industrier som finns i området.  
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Bilaga A – Frekvensberäkningar 

Denna bilaga innehåller frekvensberäkningar för de händelser som tidigare 

definierats och identifierats för godstrafik och som kan leda till utsläpp av 

farligt gods som påverkar omgivningen. 

 

Frekvensskalning individrisk 

För beräkningen av individrisk skalas frekvensen för de olika skadescenarierna i 

ett sista steg med scenariots konsekvensbredd i (beräknat i bilaga B) relation 

till studerad sträcka längs planområdet. Detta innebär att exempelvis en 

pölbrand med mindre konsekvensavstånd än studerad sträcka får en minskad 

frekvens (och minskad påverkan på individrisken). Ett utsläpp av t.ex. klor som 

skulle haft ett större konsekvensområde än studerad sträcka får istället en 

uppskalning av frekvensen. Detta gör att hänsyn även tas till olyckor som kan 

ske utanför studerad sträcka och ändå påverka studerat område.  

 

A1 – Olycka på Kronetorpsvägen med farligt gods för respektive klass 

I Räddningsverkets ”Farligt gods - riskbedömning vid transport” [32] ges 

metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt 

gods-transport. Denna riskanalysmetod för transporter av farligt gods på väg 

(VTI-metoden) analyserar och kvantifierar riskerna med transport av farligt 

gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen 

for farlig godsolycka på en specifik vägsträcka finns det två alternativ, dels att 

använda olycksstatistik for sträckan, dels att skatta antalet olyckor med hjälp av 

den så kallade olyckskvoten for vägavsnittet. I denna riskanalys används det 

senare av dessa alternativ. 

 

Olyckskvotens storlek samvarierar med ett antal faktorer såsom vägtyp, 

hastighetsgräns, siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning. Med 

hjälp av beräkningsmatris for farligt gods-olyckor efter bebyggelse, 

hastighetsgräns och vägtyp kan följande parametrar bestämmas: olyckskvoten, 

andel singelolyckor och index for farligt gods-olyckor (se nedan). 

 

Frekvens för Olycka på Kronetorpsvägen 

Enligt tidigare rapport av WSP [2] för aktuell sträcka på Kronetorpsvägen var 

den uppskattade trafikmängden 2020, ÅDT, 12 000 fordon, varav 1200 

utgjordes av tung trafik (antagande att andelen farligt gods utgjorde 10 % av 

allt gods). Vägsträckan som löper parallellt med planområdet är cirka 400 

meter, dock utförs beräkningen på 1000 m av sträckan då det är vad 

metoderna utgår från. Baserat på utveckling av trafikintensitet har det adderats 

20 % för att ta hänsyn med utvecklingen fram till 2030. Detta medför att ÅDT 

(2030) uppskattas till 14 400 fordon/dygn, varav 1440 utgörs av tung trafik. 
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14 400 (fordon/dygn) x 365 (dygn) x 1 (km) = 5 236 000 fordonskilometer per 

år 

 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

 

Antal förväntade fordonsolyckor = O = Olyckskvot x Totalt trafikarbete x 10-6 

 

Där indata för olyckskvoten kommer från beräkningsmatris för farligt gods-

olyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp. Kronetorpsvägen utgörs 

av väg av typ gata/väg i tätort med hastighetsgräns 50 km/h vilket ger 

olyckskvot = 1,20. 

 

Nedan beräknas det förväntade antalet fordonsolyckor med avseende på 

ovanstående trafikarbete. 

 

Förväntade fordonsolyckor = 1,20 x 5 236 000 x 10-6 = 6,31 olyckor/år  

 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor = O x ((X x Y) + (1 - Y) x 

(2X - X2)) 

 

där  X = Andelen transporter skyltade med farligt gods och 

Y = Andelen singelolyckor på vägsträckan 

 

Antalet farligt godstransporter utgör enligt [14] 3% alternativt 5% av den tunga 

trafiken beroende på hur det beräknas. Andelen 3% baseras på andelen farligt 

gods som transporteras i förhållande till annat gods samtidigt som 5% baseras 

på transportsträcka. Därmed bedöms 5 % vara den mest relevanta siffran för 

aktuell analys. Antalet transporter med farligt gods bedöms därmed vara 72 

transporter per dag. 

 

Uppskattad andel singelolyckor (Y) kommer från beräkningsmatris för farligt 

gods-olyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp, och för 

Kronetorpsvägen är denna 0,15.  

 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor =  

6,31 x ((0,005 x 0,15) + (1 – 0,15) x (2 x 0,0050 - 0,00502)) = 0,58 x 10-1 per år. 

 

Detta multipliceras med index för farligt gods-olycka för att få olycksfrekvensen 

för farligt gods. Index för farligt gods-olycka för vägtypen vid aktuell hastighet  

är 0,03.  

 

Frekvens för farligt gods-olycka = 0,58 x 10-1 * 0,03 = 1,75 x 10-3 
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De ADR-klasser som studeras vidare är ADR-klass 1, 2.1, 2.3, respektive 5. 

Andelen farligt gods från respektive ADR-klass av den totala andelen farligt 

godstransporter fördelar sig enligt följande: 

 

Frekvens för olycka med farligt gods blir således 1,75 x 10-3. Detta motsvarar 

att en farligt gods-olycka händer 1 gång på 571 år på aktuell sträcka om 1000 

m. Detta innebär att en farligt gods-olycka inträffar per 5,7 mil motsvarande 

väg. Detta bedöms vara konservativt med avseende på antalet farligt gods-

olyckor per år och antal km väg i Sverige. Dock har beprövade metoder som är 

praxis inom branschen använts varför aktuell frekvens används som 

grundfrekvens i aktuellt arbete.  

 
Tabell 5. ADR-klasser som studeras vidare med beräknade olycksfrekvenser. 

ADR-klass Andel Frekvens för 
olycka  

ADR-klass 1, explosiva varor 0,09 % 1,57E-05 

ADR-klass 2.1, brandfarliga gaser: 6 % 1,05E-04 

ADR-klass 2.3, giftiga gaser: 6 % 1,05E-04 

ADR-klass 3, brandfarlig vätska 76,9 % 1,34E-03 

ADR-klass 5, oxiderande ämnen: 0,01 % 2,10E-06 

 

A2 - Olycka med explosiva varor på Kronetorpsvägen 

Beroende på fordonsklass kan olika mängder av klass 1 transporteras, vilket ger 

olika scenarier. Med högsta fordonsklass kan maximal mängd massexplosiva 

varor transporteras i upp till 16 ton per transport, men de flesta transporter 

innefattar endast små nettomängder av massexplosiva varor. Olyckan som sker 

delas upp i 16 000 kg klass 1.1b respektive 18,75 kg klass 1.1a, som 

konservativt får representera hela klass 1. Statistikunderlaget för klass 1 är 

begränsat. Men för analysen antas grovt att cirka 2 % av antal transporter har 

den maximala mängden 16 ton, och resterande har 18.75kg, avrundat till 20 kg 

massexplosiva ämnen i klass 1.1a 

 

Reaktion i det explosiva materialet kan uppstå vid brand som sprider sig till 

lasten eller om godset utsätts för mycket kraftig stöt vid en kollision. Dock 

krävs kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s för att initiera en 

reaktion. HMSO [33] anger att sannolikheten för en stötinitierad detonation vid 

en kollision är mindre än 0,2%. Denna sannolikhet används konservativt i 

beräkningarna. Sannolikheten att en brand i fordonet sprider sig till lasten 

beror av fordonsklass. Den högsta transporterade mängden förutsätter högsta 

fordonsklass. Utifrån detta antas en brand sprida sig till fordonet i 10 % av 

fallen för den maximala mängden 16 ton, och 50% av fallen för 20 kg, vilket i 

praktiken är mycket konservativt. 
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Händelseträdet för olyckor med explosiva ämnen som ligger till grund för 

frekvensberäkningar presenteras i figur 18. 
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Figur 18. Händelseträd vid olycka med explosiva ämnen på Kronetorpsvägen. 
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A3 - Olycka med brandfarlig gas (propan/gasol) på Kronetorpsvägen 

 

Läckage av propan 

När en lastbil lastad med farligt gods råkar ut för en olycka leder det oftast inte 

till utsläpp av farligt gods. I de flesta fall håller tanken. Tryckkondenserade 

gaser transporteras i tjockväggiga tryckkärl vilka inte skadas i samma 

utsträckning som tunnväggiga kärl (jämför brandfarlig vätska). Förutom 

tankens konstruktion är även miljön runt kring vägen viktig. Längs med aktuell 

vägsträcka finns ej vägräcke. Utmed vägsträckan finns istället relativt fria ytor 

med lyktstolpar längs vägen och längs med undergången finns en jordvall. 

Sannolikheten för läckage av propan i samband med olycka ansätts till 0,01 

[27].  

 

SLäckage propan = 0,01 

 

Storlek på läcka 

Vid en olycka med efterföljande läckage är storleken på läckaget avgörande för 

konsekvenserna. I aktuellt fall antas ett litet läckage (via punktering eller ventil) 

samt ett större läckage (punktering av tank eller rörbrott) enligt följande. De 

enskilda händelserna nedan reduceras med följande faktorer beroende på 

läckagestorlek. 

 

SLitet läckage = 0,7 

 

SStort läckage = 0,3 

 

Jetbrand 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt 

antänds. Därmed bildas en jetflamma.  

 

Sannolikheten för direkt antändning beror på utsläppets storlek och kan 

ansättas till följande [34]: 

 

Sdirekt antändning litet läckage = 0,1 

 

Sdirekt antändning stort läckage = 0,2 

 

Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken samt trycket i denna. Det 

krävs dessutom att flammans riktning är mot det aktuella området och med 

hänsyn både till den vertikala och också den horisontella riktningen. Vid en 

olycka bedöms sannolikheten vara störst för en skada på lastbilens nedre delar 

och således sker läckaget i riktning nedåt eller åt sidan. Detta påverkar även 

jetflammans riktning. För att anta en rimlig sannolikhet att jetflamman är riktad 

mot bebyggelsen antas den påverkande zonen vara inom en vinkel på 20 i 
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vertikalplanet (20/360) samt i horisontalplanet (135/360), se figur 19. Till 

detta vägs sannolikheten att skadan sker på behållarens ovansida genom en 

ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konservativt. 

 

Sannolikheten för att jetbrand blir riktad in mot området ansätts till: 

 

Sjetbrand mot bebyggelse = 20/360 * 135/360 * 0,5 = 0,0104  

 

 
Figur 19. Illustration av jetflammors utbredning vertikalt (till vänster) respektive 

horisontellt (till höger). 

 

Gasmolnsexplosion 

Om gasen vid ett läckage inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart 

gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen 

vanligtvis inte tillräcklig för att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då 

till en gasmolnsbrand med diffusionsförbränning.  

 

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den 

brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om 

gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. 

För detta krävs som regel ett större läckage [34] men konservativt ansätts även 

en sannolikhet för mindre utsläpp. En gasmolnsexplosion kan beroende på 

vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva olycksplatsen. Explosionen blir 

i de allra flesta fallen av typen deflagration. 

 

Sannolikheten för sen antändning sätts till: 

 

Ssen antändning litet läckage = 0,01 

Ssen antändning stort läckage = 0,5 

 

För att gasmolnsexplosionen ska ge störst skada krävs att gasmolnet driver 

mot planområdet. Detta antas ske när vindriktningen är mot området. Enligt 

vinddata i bilaga B ligger vinden mot området 50 % av tiden. Sannolikheten för 

att spridning ska ske mot resp. från planområdet är således: 
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Sspridning mot området = 0,50 

Sspridning bort från området = 0,50 

 

En översiktlig bild av händelseträdet som har använts för brandfarlig gas 

redovisas i figur 20. 

  

  

Figur 20. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med brännbar gas på 

Kronetorpsvägen. 
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A4 - Olycka med giftig gas på Kronetorpsvägen 

Vid en olycka med giftig gas ansätts samma sannolikheter som en olycka med 

brandfarlig gas avseende hålstorlek och initial spridning. Gasen antas utgöra 

klor eller ammoniak som är de vanligaste förekommande gaserna med störst 

skadeområde. Sannolikheten för att en lastbil ska innehålla respektive ämne 

ansätts till 0,5.  

Släckage = 0,01; SLitet läckage = 0,7; SStort läckage = 0,3 

Sspridning mot området = 0,50 

 

Sannolikhet för spridning mot området är lika med sannolikheten för 

vindriktning mot området, se bilaga B. Sammanfattning för sannolikheter för 

olycka med giftig gas redovisas i figur 21. 

   

Figur 21. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med giftig gas på Kronetorpsvägen. 
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A5 - Olycka med brandfarlig vätska på Kronetorpsvägen 

Tankar för bensin etc. utförs för att klara transport av vätska under 

atmosfärstryck och sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage 

sker, litet respektive stort, bedöms enligt källa konservativt till 0,25 respektive 

0,05 [35].  

 

I värderingen av sannolikheter tas även hänsyn till att pölens storlek beror på 

ytorna i området. Vid undergången under Södra Stambanan bildas en 

nedsänkning. Detta innebär att pölar som bildas i denna lutning bedöms rinna 

ner i undergången vilken då skyddar aktuellt planområde med en hög vall. 

Resterande delar angränsas av gräs/asfalt vilket medför att den brännbara 

vätskan kan sprida sig lättare. För analysen antas det att olyckor på vägen kan 

ge en liten, mellanstor respektive stor pöl (20, 150m2 respektive 300 m2). 

Fördelningen mellan pölstorlekarna givet läckage sätts till 15%, 75% och 10% 

för liten, mellanstor respektive stor pöl. Sannolikheten för antändning givet 

läckage är enligt [34] 6 % oavsett läckagestorlek.  

 

Det bedöms konservativt att en pölbrand som inträffar påverkar båda sidor av 

vägen vid varje olycka. 

 

Detta ger ett händelseträd för olika potentiella händelser enligt Figur 22. 

 

 
Figur 22. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med brandfarlig 

vätska på Kronetorpsvägen. 
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Sammanfattningsvis blir det tre olika slutscenarier med potentiell skada på 

planområdet. Dessa sammanfattas i tabell 6. 

 
Tabell 6. Olycksscenarier klass 3 Brandfarliga vätskor 

Scenario Slutfrekvens från 

händelseträd 

Frekvens efter 

avståndsskalning* 

Liten pölbrand 3,63E-06 9,43E-08 

Mellan pölbrand 1,81E-05 7,25E-07 

Stor pölbrand 2,42E-06 1,45E-07 
*Används för individriskberäkning, se avsnitt Frekvensskalning individrisk 

 

A6 - Olycka med Oxiderande ämne på Kronetorpsvägen 

Principiellt kan läckage av oxiderande ämnen eller organiska peroxider medföra 

brand eller explosion. Explosion är möjligt vid de fall det oxiderande materialet 

sammanblandas organiskt material vid olyckan, exempelvis fordonets bränsle. 

Sannolikheten för läckage antas vara samma som vid läckage av farligt gods 

klass 3, dvs. 20%. Sannolikheten att lasten vid läckage sammanblandas med 

organiskt material i form av fordonets bränsle antas vara 20%. Sannolikheten 

för antändning sätts till densamma som för att antända en stor pöl av farligt 

gods klass 3, dvs 6 %. Med hjälp av dessa uppskattningar kan nu 

händelseträdet konstrueras enligt figur 23.  

 

 
Figur 23. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med oxiderande ämne 

på Kronetorpsvägen. 
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A7 – Olycka på Södra Stambanan med farligt gods för respektive klass 

Frekvensen för en urspårning av ett tåg på aktuell sträcka beräknas genom 

Banverkets ”Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som 

drabbar omgivningen” [36]. Modellen bygger på verksamhetens art (W), vilken 

bestäms utifrån indata gällande undersökt sträcka, samt felintensiteter (ξ) för 

de olika verksamheterna. 

 

Tabell 7 nedan visar de värden som har ansatts som indata. 

 
Tabell 7. Indata för frekvensberäkning av olyckor på järnväg. 

Indataparameter  

studerad längd (km) 1 

spårklass klass A 

antal godståg/år 36 500 

antal G-vagnar per år 1 095 000 

andel G-vagnar med 2 axlar 0,03 

andel G-vagnar med 4 axlar 0,97 

vagnaxelkilometer G-vagnar 4 314 300 

Tågkilometer G-vagnar 36 500 

 

Förväntade antalet urspårningar beskrivs som: F(olycka)= W x ξ 

 

I tabell 8 listas de olyckstyper som bedöms vara aktuella för aktuell sträcka 

samt olyckstypernas beroendefaktor och intensitetsfaktor enligt modellen. 

Kolumnerna under Frekvens olyckstyp beräknas utifrån indata enligt ovan 

multiplicerat med felintensiteten ξ. För Södra Stambanan gäller följande 

frekvenser. 

 
Tabell 8. Relevanta olyckstyper som leder till urspårning. 

Olyckstyp Beroendefaktor Felintensitet Frekvens 

olyckstyp 

Rälsbrott  vagnaxelkm 5,0E-11 2,2E-04 

Solkurva  spårkm 1,0E-05 1,0E-05 

Spårlägesfel vagnaxelkm 4,0E-09 1,7E-03 

Vagnfel vagnaxelkm 3,1E-10 1,3E-02 

Växel sliten/trasig antal tåg 5,0E-09 1,8E-04 

lastförskjutning vagnaxelkm 4,0E-10 1,7E-03 

annan orsak tågkm 5,7E-08 2,1E-03 

okänd orsak tågkm 1,4E-07 5,1E-03 

Summa frekvens urspårning: 2,44 x10-2 

 

Frekvensen för en urspårningsolycka med en vagn innehållande gods är 2,44 x 

1023.  
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En olycka omfattar i genomsnitt 3,5 vagnar [37]. Andelen farligt godsvagnar på 

varje godståg är 7,5 %. Detta innebär att sannolikheten att minst en farligt 

gods-vagn är inblandad i olyckan motsvarar 24 % (1-(1-0,075)^3,5).  

 

Frekvensen för en farligt gods-olycka på Södra Stambanan beräknas därmed till 

5,86 x 10-3. 

 

För att vidare beräkna frekvensen av en urspårning av en vagn som innehåller 

farligt gods av ett visst ämne används fördelningen av transporterade 

mängder. Slutfrekvenserna för en olycka med ett givet ämne presenteras i figur 

24 nedan. 

 

 
Figur 24. Händelseträd med frekvenser av urspårning för olika typer av farligt gods på 

Södra Stambanan. 
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De olycksscenarier som studeras vidare för Södra Stambanan enligt avsnitt 3.2 

är följande: 

 
Tabell 9. ADR-klasser som studeras vidare med beräknade olycksfrekvenser. 

ADR-klass Andel Frekvens för 
olycka  

ADR-klass 1, explosiva ämnen: 0,6 % 3,52E-05 

ADR-klass 2.1, brandfarliga gaser: 2 % 1,17E-04 

ADR-klass 2.3, giftiga gaser: 11,9 % 6,98E-04 

ADR-klass 3, brandfarlig vätska 18,1 % 1,06E-03 

ADR-klass 5, oxiderande ämnen: 20 % 1,17E-03 
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A8 - Olycka med brandfarlig gas (propan/gasol) på Södra Stambanan 

 

Läckage av propan 

Det faktum att en vagn lastad med farligt gods spårar ur leder oftast ej till en 

farligt gods-olycka. I de flesta fall håller tanken. Tryckkondenserade gaser 

transporteras i tjockväggiga tryckkärl vilka inte skadas i samma utsträckning 

som tunnväggiga kärl (jämför brandfarlig vätska). Förutom tankens 

konstruktion är även miljön runt kring spåret viktig. Längs spårets aktuella del 

förekommer få utstickande objekt men det finns stolpar för kontaktledningen 

som kan skada en behållare. Sannolikheten för läckage av propan i samband 

med olycka ansätts till 0,01 [27].  

 

SLäckage propan = 0,01 

 

Storlek på läcka 

Vid en olycka med efterföljande läckage är storleken på läckaget avgörande för 

konsekvenserna. I aktuellt fall antas ett litet läckage (via punktering eller ventil) 

samt ett större läckage (punktering av tank eller rörbrott) enligt följande. De 

enskilda händelserna nedan reduceras med följande faktorer beroende på 

läckagestorlek. 

 

SLitet läckage = 0,7 

 

SStort läckage = 0,3 

 

Jetbrand 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt 

antänds. Därmed bildas en jetflamma.  

 

Sannolikheten för direkt antändning beror på utsläppets storlek och kan 

ansättas till följande [34]: 

 

Sdirekt antändning litet läckage = 0,1 

 

Sdirekt antändning stort läckage = 0,2 

 

Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken samt trycket i denna. Det 

krävs dessutom att flammans riktning är mot det aktuella området och med 

hänsyn både på den vertikala och den horisontella riktningen. Vid en olycka 

bedöms sannolikheten vara störst för en skada på vagnens nedre delar och 

således sker läckaget i riktning nedåt eller åt sidan. Detta påverkar även 

jetflammans riktning. För att anta en rimlig sannolikhet att jetflamman är riktad 

mot bebyggelsen antas den påverkande zonen vara inom en vinkel på 20 i 

vertikalplanet (20/360) samt i horisontalplanet (135/360), se figur 25. Till 
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detta vägs sannolikheten att skadan sker på behållarens ovansida genom en 

ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konservativt. 

 

Sannolikheten för att jetbrand blir riktad in mot området ansätts till: 

 

Sjetbrand mot bebyggelse = 20/360 * 135/360 * 0,5 = 0,0104  

 

 
Figur 25. Illustration av jetflammors utbredning vertikalt (till vänster) respektive 

horisontellt (till höger). 

 

Gasmolnsexplosion 

Om gasen vid ett läckage inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart 

gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen 

vanligtvis inte tillräcklig för att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då 

till en gasmolnsbrand med diffusionsförbränning.  

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den 

brandfarliga gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om 

gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. 

För detta krävs som regel ett större läckage [34] men konservativt ansätts även 

en sannolikhet för mindre utsläpp. En gasmolnsexplosion kan beroende på 

vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva olycksplatsen. Explosionen blir 

i de allra flesta fallen av typen deflagration. 

 

Sannolikheten för sen antändning sätts till: 

 

Ssen antändning litet läckage = 0,01 

Ssen antändning stort läckage = 0,5 

 

För att gasmolnsexplosionen ska ge störst skada krävs att gasmolnet driver 

mot planområdet. Detta antas ske när vindriktningen är mot området. Enligt 

vinddata i bilaga B ligger vinden mot området 43 % av tiden. Sannolikheten för 

att spridning ska ske mot resp. från planområdet är således: 

 

Sspridning mot området = 0,43 
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Sspridning bort från området = 0,57 

 

BLEVE 

BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad 

brandfarlig gas utsätts för yttre brand under en längre tid. Vid antändningen 

bildas ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv 

värmestrålning. För att en sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken 

hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i form av en 

antänd större läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas eller 

vätska. Detta kräver i princip ett godståg med gasol i flera tankar samt direkt 

antändning av ett läckage i ena tanken (jetbrand). Dessutom krävs att 

jetflamman ligger an mot den andra tanken. En jetflamma vid litet läckage 

antas inte ge upphov till BLEVE. Vid risk för BLEVE på Södra Stambanan 

bedöms möjligheterna goda att evakuera närområdet då det tar ansenlig tid 

att hetta upp en tank. Detta beaktas dock inte vilket är mycket konservativt. 

 

Fallet med en jetbrand med riktning mot bebyggelsen enligt ovan anses inte 

kunna leda till BLEVE utan endast de fall där jetflamman strålar mot en annan 

tank. Konservativt antas sannolikheten att en annan tank påverkas av jetflamma 

till: 

 

SBLEVE = 0,05 

 

I figur 26 redovisas händelseträd avseende utsläpp av brännbar gas för Södra 

Stambanan.  
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Figur 26. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp där en vagn med brännbar gas 

spårat ur på Södra Stambanan. 
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A9 – Olycka med läckage av giftig gas på Södra Stambanan 

Vid en olycka med giftig gas ansätts samma sannolikheter som en olycka med 

brandfarlig gas avseende hålstorlek och initial spridning. Gasen antas utgöra 

klor eller ammoniak som är de vanligaste förekommande gaserna med störst 

skadeområde. Sannolikheten för att godsvagnen ska innehålla respektive ämne 

ansätts till 0,5.  

Släckage = 0,01; SLitet läckage = 0,7; SStort läckage = 0,3 

Sspridning mot området = 0,43 

 

Sannolikhet för spridning mot området är lika med sannolikheten för 

vindriktning mot området, se bilaga B. I figur 27 redovisas händelseträdet 

avseende giftig gas för Södra Stambanan. 

Figur 27. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp där vagn med giftig gas har 

spårat ur på Södra Stambanan. 
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A10 - Olycka med brandfarlig vätska på Södra Stambanan 

Tankar för bensin etc. utförs för att klara transport av vätska under 

atmosfärstryck och sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage 

sker, litet respektive stort, bedöms enligt källa konservativt till 0,25 respektive 

0,05 [35].  

 

I värderingen av sannolikheter tas även hänsyn till att pölens storlek beror på 

ytorna i området. Järnvägen är upphöjd i förhållande till planområdet. Då det 

utanför de spår som används för transport av farligt gods finns spår för 

persontrafik kommer utbredningen av pölbränder att begränsas mot 

planområdet. För analysen antas att olyckor kan ge en liten, mellanstor 

respektive stor pöl (20, 150m2 respektive 300 m2). Fördelningen mellan 

pölstorlekarna givet läckage sätts till 15%, 75% och 10% för liten, mellanstor 

respektive stor pöl. Sannolikheten för antändning givet läckage är enligt [34] 6 

% oavsett läckagestorlek. 

 

Detta ger ett händelseträd för olika potentiella händelser enligt figur 28 för 

Södra Stambanan.  

 

 
Figur 28. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med brandfarlig 

vätska på Södra Stambanan. 

 

Sammanfattningsvis blir det tre olika slutscenarier med potentiell skada på 

planområdet. Dessa sammanfattas i tabell 10. 
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Tabell 10. Olycksscenarier Södra Stambanan klass 3 Brandfarliga vätskor 

Scenario Slutfrekvens från 

händelseträd 

Frekvens efter 

avståndsskalning* 

Liten pölbrand 2,86E-06 7,45E-08 

Mellan pölbrand 1,43E-05 8,31E-07 

Stor pölbrand 1,91E-06 1,57E-07 
*Används för individriskberäkning, se avsnitt Frekvensskalning individrisk 

 

A11 - Olycka med Oxiderande ämne på järnväg 

Principiellt kan läckage av oxiderande ämnen eller organiska peroxider medföra 

brand eller explosion. Explosion är möjligt vid de fall det oxiderande materialet 

sammanblandas organiskt material vid olyckan, exempelvis fordonets bränsle. 

Sannolikheten för läckage antas vara samma som vid läckage av farligt gods 

klass 3, dvs. 20%. Sannolikheten att lasten vid läckage sammanblandas med 

organiskt material i form av fordonets bränsle antas vara 20%. Sannolikheten 

för antändning sätts till densamma som för att antända en stor pöl av farligt 

gods klass 3, dvs 6 %. Med hjälp av dessa uppskattningar kan nu 

händelseträdet konstrueras enligt figur 29.  

 

 
Figur 29. Händelseträd med frekvenser för olycksförlopp vid olycka med oxiderande ämne 

på Södra Stambanan.  
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Bilaga B – Väderdata 

B1   Stabilitetsklass 

Beräkningsmodellen använder sig av Pasquilles stabilitetsklasser. I 

beräkningarna har de två stabilitetsklasser som är vanligast i Malmö använts. 

Stabilitetsklass D som sannolikt uppkommer vid vindhastigheter över 3 m/s 

bedöms vara den vanligaste stabilitetsklassen i området under både dag- och 

nattetid. Stabilitetsklass F är också möjlig men denna förutsätter 

vindhastigheter under 2 m/s vilket är ovanligt i området. Diagrammet nedan, 

figur 30 visar fördelningen av vindstyrka under 2015. Figuren visar att 

vindhastigheten varierar kraftigt över året men vindhastigheter under 2 m/s 

och över 7 är ovanligt. Därmed bedöms stabilitetsklass C och D vara de 

vanligaste för området. 

 

 
Figur 30. Vindhastigheter i Malmö under år 2015 [38] .Y-axeln redovisar vindhastigheter 

(timvärden) och x-axeln redovisar när under året. 

B2   Vindhastighet 

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningen. Väderdata 

från SMHI för året 2015 används, se ovan. Spridningen från en olycka blir värre 

i olyckans närhet om lägre värde används samtidigt som avståndet som 

koncentrationer når kan vara större vid höga vindhastigheter. För aktuellt 

planområde innebär detta att både låga och högre vindhastigheter ansätts, 
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beroende på att området har en relativt stor utbredning och människor 

förutsätts vara likformigt placerade på ytan. Figur 30 visar vindhastigheter per 

timme i området vilket medför att det kan utläsas noggrant hur 

vindhastigheterna varit i området. För att undersöka ett brett vindspektrum 

inom projektet har det i analysen använts 2,0 m/s för svag vind och 7 m/s för 

stark vind. Sannolikheten för de två fallen ansätts till: 

 

Ssvag vind = 0,5 

 

Sstark vind = 0,5 

B3   Vindriktning 

Vindriktningen inverkar vid spridning av giftig gas. Vid vindriktning bort från 

området bedöms ej personer som vistas på området kunna omkomma.  

 

Följande vinddata har uppmätts för Malmö A under 2015 på mätningar av 

SMHI [38] (%): 

 

 N NO O SO S SV V NV Lugnt 

Malmö 

A 

2,8 4,3 10,5 10,5 9,6 18,7 24 12,9 6,7 

 

Observera att värdena anger varifrån det blåser.  

 

Kronetorpsvägen korsar i princip där område B och område C gränsar. Detta 

medför att det bedöms att områdena kommer att påverkas i 50 % av olyckorna. 

Även vid vindstilla samt längs med leden bedöms det därmed att något utav 

områdena påverkas. 

  

Vindriktning mot område B: 50 %   

Vindriktning mot område C: 50 %   

 

Smot området = 0,50  

Sfrån området = 0,50 

 

För Södra Stambanan blåser det mot planområdet vid vindriktning från N, NV, 

och V. Detta motsvarar ca: 40 % av fallen. Det blåser annars bort från 

planområdet. Frekvensen för vindstilla (lugnt) fördelas på båda fallen vilket ger: 

  

Vindriktning mot området: 43,05 %   

Vindriktning bort från området: 56,95 %   

 

Smot området = 0,4305  

Sfrån området = 0,5695  
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Bilaga C – Konsekvensberäkningar 

Inom aktuellt kapitel presenteras de beräkningar avseende konsekvenser som 

har utförts. Konsekvensberäkningarna avseende samhällsrisk som inkluderas 

inom denna rapport är hämtade från område A där samtliga delar ingår. 

Därmed inkluderas ej mer än det som presenteras inom del 2.3.  

C1 Olycka med klass 1 Explosivt ämne 

Människor som exponeras för en explosion utsätts för en tryckhöjning som är 

skadlig över vissa gränsvärden. Konsekvenserna av explosioner representeras 

av resulterande tryckhöjning och den effekt den har på personerna i 

planområdet.  

 

Människors skador utgörs i första hand av skador på trumhinnor, därefter 

påverkas lungor och andra inre organ och dödliga skador kan uppkomma. I 

tabell 11 nedan redovisas uppgifter på skador på människor vid olika 

tryckskillnader när de exponeras för en explosion utomhus [39].  

 
Tabell 11. Gränsvärden för skador på människor vid explosionsövertryck utomhus. 

Skada Infallande tryck (kPa) 

Gräns för lungskador (alla skadade) 70 

Gräns för dödliga skador (1% döda) 180 

10% döda 210 

50% döda 260 

90% döda 300 

99% döda 350 

 

För individriskkurvan används värdet där 1 % förväntas omkomma, 180 kPa 

vilket är konservativt med en faktor 100.  

 

Människor kan också omkomma om de vistas inomhus i en byggnad som 

kollapsar på grund av övertryck och draglasters påverkan på bärverket. Typiska 

värden för byggnadsverks tålighet visas i tabell 12. Moderna fönster antas gå 

sönder vid 10 kPa. För byggnadsstommar antas 20 kPa.  

 
Tabell 12. Gränsvärden för skador på byggnadsstomme för olika konstruktioner. 

Byggnadsmaterial Trycktålighet 

Träbyggnader och plåthallar 10 kPa 

Tegel- och äldre betonghus 20 kPa 

Nyare betonghus 40 kPa 

 

För analysen av konsekvenser som omfattar explosiva ämnen används 

standardberäkning enligt TNT-ekvivalentmetoden i ”Yellow book” [40]. Det 
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massexplosiva ämnet representeras av TNT, varvid massan TNT räknas om till 

ekvivalent massa brännbar metangas i ett hypotetiskt gasmoln. Trycket från 

gasmolnsexplosion beräknas därefter.  

 

Vi söker därför den massa av brännbar gas som motsvarar en bestämd mängd 

TNT från nedanstående samband: 

 

𝑚𝑔𝑎𝑠 =
𝑚𝑇𝑁𝑇 ∙ Δ𝐻𝑑(𝑇𝑁𝑇)

Δ𝐻𝑐(𝑔𝑎𝑠) ∙ 𝑌
 

 

Där 

mgas = ekvivalent massa gas i brännbart gasmoln som bidrar till 

gasmolnsexplosion [kg] 

mTNT = massa TNT [kg] 

ΔHc(gas) = förbränningsvärme gas [J/kg] 

ΔHd(TNT) = förbränningsvärme TNT [J/kg] 

Y = effektivitetsfaktor [-] 

 

Effektivitetsfaktorn Y beror på gasens reaktivitetsgrad och anges i [40] till  

Y = 0.2 

ΔHc(CH4) = 5,6E+07 [J/kg] 

ΔHd(TNT) = 4,19E+06 [J/kg] 

 

Med ovanstående formel kan massan TNT omvandlas till ekvivalent massa 

metangas enligt tabell 13. 

 
Tabell 13. TNT-ekvivalenter av Metan. 

Massa TNT [Kg] Massa CH4 [Kg] 

20  7,5 

16 000  5970 

 

För att kunna bestämma trycket vid olika avstånd från explosionens centrum 

bestäms ett dimensionslöst avstånd enligt formeln nedan [39].  

 

�̅� =
𝑅

(𝐸/𝑃0)
1

3⁄
 

Där 

�̅� = Dimensionslöst avstånd [-] 

R = Verkligt avstånd från explosionens centrum [m] 

E = Energimängd i gasmolnet [J] 

𝑃0 = Atmosfärstryck [Pa] 

 

Därefter kan det dimensionslösa trycket bestämmas med hjälp av figur 31 

nedan [39]. 
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Figur 31. Maximalt dimensionslöst tryck. För beräkningarna har detonationsklass 8 

antagits då den motsvarar medelvärdet i den mest representativa formen på tryck-

tidsambandet. 

 

Med hjälp av det dimensionslösa trycket utläst ur figur 31 kan 

explosionsövertrycket bestämmas genom 

 

�̅� =
𝑃𝑠

𝑃0
 

Där 

�̅�= Dimensionslöst tryck [-] 

𝑃𝑠= Explosionstryck [Pa] 

𝑃0= Atmosfärstryck [Pa] 

 

Trycket beräknas för intervallen i tabell 14. Trycket beräknas för ytterkanten i 

respektive område och approximeras linjärt i intervallet.  
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Tabell 14. Potentiellt explosionsövertryck i området vid olycka med massexplosivt ämne. 

Område Explosionsövertryck  Område Explosionsövertryck 

 20 kg explosivämne  16 000 kg explosivämne 

1-5 m 3000 kPa – 607 kPa  1-40 m 456 kPa – 456 kPa 

5-15 m 607 kPa – 7 kPa  40-65 m 456 kPa – 180 kPa 

  65-90 m 180 kPa – 38 kPa 

 

Antalet döda i olycka med explosivämnen kan nu bestämmas genom att 

jämföra personbelastningen med de aktuella övertrycken i området, tabell 14 

och gränsvärden för skador på människor från tabell 11. 

Avståndet till 50% döda för 20 kg explosivämne sätts till 8 m för individrisken, 

medan nivån för 16 000kg beräknas till 65 m.  

 

Tryck över 10 kPa antas få glas/fönsterrutor att gå sönder, tryck över 20 kPa 

kan få bärverk att kollapsa generellt. De husen som placeras närmast lederna 

bedöms bli nyare hus vilket medför att 40 kPa används vid beräkningarna. 

Byggnadsdelar som först exponeras för explosion antas absorbera en del av 

energin. 
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C2   Olycka med brandfarlig gas 

Mängden brandfarlig gas i en järnvägsvagn antas till ca 45 ton [41]. 

Beräkningarna anses vara giltiga för både järnväg och olycka på motorväg. För 

motorvägen är detta konservativt då transporterade mängder är lägre än för en 

godsvagn på järnväg. 

 

Vidare antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga lastbilar eftersom 

gasol har en låg brännbarhetsgräns och medföra att antändning kan inträffa på 

ett längre avstånd från olycksplatsen än med andra gaser.  

 

Två olika utsläppsstorlekar (för jetflamma och gasmoln) antas enligt följande:  

- Litet - punktering (hålstorlek 0,1 x 0,002 m2) 

- Stort - medelstort hål (rektangelarea 0,1 x 0,01 m2) 

 

För respektive scenario beräknas, med simuleringsprogrammet ALOHA, 

konsekvenserna av de möjliga följdhändelserna vid tankbilsolycka med 

brandfarlig gas: 

- jetflammans längd vid omedelbar antändning 

- det brännbara gasmolnets volym  

- BLEVE 

 

För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med 

läckagestorlek, tiden till antändning samt vindhastighet. Beroende på om 

läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan 

utsläppets storlek och konsekvensområde variera. I beräkningarna antas att 

utsläppet sker nära vätskefas, då detta ger värden mellan det sämsta och bästa 

utfallet. De värsta konsekvenserna uppstår om utsläppet sker i vätskefasen.  

 

De indata som använts i ALOHA för att simulera konsekvensområden för 

jetflamma, gasmoln och BLEVE presenteras nedan: 

 

- Lagringstemperatur: 15°C 

- Tankdiameter: 2 m  

- Tanklängd: 15 m  

- Tankfyllnadsgrad: 75 % 

- Omgivningstemperatur: 15°C 

- Relativ fuktighet: 50 % 

- Molnighet: Dag och halvklart 

- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus 

- Vindhastighet: 2 m/s, 7 m/s (endast 7 m/s för jetbrand) 
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För de olika olyckorna som har analyserats redovisas skadeområdet, alltså 

området inom vilka personer har bedömts omkomma vid respektive olycka i 

tabell 15. 

 
Tabell 15. Skadeområdets utsträckning inom planområdet. 

Händelse Läckagestorlek Antändning Skadeområdets area  

(längd x bredd, meter x 

meter) 

 

BLEVE - 
- 300 x 300 

Hål i 

tank nära 

vätskeyta 

 

Punktering 

(20mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

2 m/s 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

7 m/s 

13 x 11 

 

35 x 35 

 

 

25 x 8 

 

Stort hål 

(100mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

2 m/s 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

7 m/s 

28 x 23 

 

90 x 100 

 

 

56 x 20 
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C3   Olycka med giftig gas 

Då klor är en av de giftigaste gaserna som transporteras på aktuell järnväg har 

denna gas använts i beräkningarna. Mängden giftig gas i en vagn/transport 

antas till ca 50 ton [41]. Observera att detta är mycket konservativt för 

transporter på motorväg. För att bestämma hur stor del av planområdet som 

utsätts för klorkoncentrationer/ammoniakkoncentrationer som kan vara 

dödliga används simuleringsprogrammet Spridning-I-Luft.  

 

De indata som använts för att simulera konsekvensområden presenteras nedan: 

 

- Kemikalie: Klor, ammoniak 

- Lagringstemperatur: 15°C 

- Omgivningstemperatur: 15°C 

- Beräknas för höjden 3 m 

- Relativ fuktighet: 50 % 

- Molnighet: Dag och halvklart 

- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus 

- Vindhastighet: 2 m/s, 7 m/s (endast 7 m/s för jetbrand) 

 

100 % inom gasmolnets AEGL-3-avstånd antas omkomma och samtliga utanför 

molnet bedöms överleva. Detta antagande är extremt konservativt då detta 

motsvarar det värdet där någon kan dö och avståndet kommer därmed att 

korrigeras i efterhand genom att det halveras.  

 

Vid beräkning av konsekvensområde för klor används AEGL-3 = 28 ppm. 

Vid beräkning av konsekvensområde för ammoniak används AEGL-3 = 1600 

ppm. 

 

I tabell 16 och tabell 17 redovisas skadeområdet för olyckor med giftig gas för 

utsläpp av klor respektive ammoniak. 

 
Tabell 16. Skadeområdets maximala utbredning för olika storlekar på gasläckor och 

vindstyrkor för klor. 

Händelse Vindstyrka 

(m/s) 

Skadeområdets area 

l x b 

    

Litet läckage  

(2,4 kg/s) 

2 77 x 58  

7 80 x 30  

Stort läckage  

(60 kg/s) 

2 433 x 330  

7 483 x 170  
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Tabell 17. Skadeområdets maximala utbredning för olika storlekar på gasläckor och 

vindstyrkor för ammoniak. 

Händelse Vindstyrka 

(m/s) 

Skadeområdets area l x b 

    

Litet läckage  

(2,4 kg/s) 

2 21 x 15  

7 18 x 15  

Stort läckage  

(60 kg/s) 

2 168 x 50  

7 103 x 50  
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C4 Olycka med klass 3 – brandfarlig vätska. 

En pölbrand som uppstår kan skada människor dels genom att avge 

värmestrålning som ger brännskador och dels för att det vid förbränningen 

bildas giftiga gaser. Utomhus är dock den betydande faran värmestrålning, 

varför konsekvensberäkningar görs för detta. En hög värmestrålning kan även 

sprida branden till närliggande byggnader, medan byggnader på kort sikt 

utgör ett skydd mot direkt värmestrålning för personer som vistas inomhus. 

 

Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodell från FOA [39]. Data 

har valts för bensin detta då bensin har högst energivärde och 

förbränningshastighet av de olika typer av bränsle som kan vara aktuella vilket 

gör beräkningen konservativ.  

 

Konsekvenserna för tre storlekar på utsläpp som antänds har beräknats. Dessa 

storlekar har antagits utifrån förutsättningarna i marken att bilda pölar, se 

bilaga A om frekvensberäkningar. Ett stort läckage bedöms kunna ge en 

pölarea på 300m2, ett mellanstort på 150m2 och ett litet på 20m2.  

 

Följande data gäller för bensin [39]: 

• Förbränningshastighet 𝑏′ = 0,048 
𝑘g

𝑚2𝑠
 

• Energivärde ℎ𝑐 = 43,7 ∙ 106  
𝐽

𝑘𝑔
  

 

Vid en pölbrand med en cirkulär pöl approximeras flammans geometri med en 

cylinder där flammans diameter, 𝑑𝑓 är lika stor som pölens diameter, 𝑑𝑝. 

Flammans höjd, ℎ𝑓, kan beräknas enligt: 

ℎ𝑓 = 𝑑𝑝 ∙ 42 ∙ (
𝑏′

𝜌𝑎√𝑔 ∙ 𝑑𝑝

)

0,61

 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐵1 

 

där 𝑏′ = förbränningshastigheten i 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 enligt ovan, 

𝜌𝑎  = luftens densitet = 1,29 
𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = tyngdaccelerationen = 9,81 
𝑚

𝑠2 

 

Denna formel gäller under förutsättning att 0,8 < ℎ𝑓 / 𝑑𝑓 < 4. 

 

Flamman kommer att fluktuera mycket och den höjd som beräknas är den 

genomsnittliga flamhöjden under brandförloppet. Då pölen antas vara är 

cirkulär och flamgeometrin en cylinder är 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 och beräknas utifrån 

grundläggande cirkelgeometri. Detta ger 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 ≈ 14 m för en pölbrand om 

150 𝑚2 respektive 19,5 m för en pölbrand om 300 𝑚2. 

 

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt: 
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𝑃 =
0,35 ∙ 𝑏′ ∙ ℎ𝑐

1 + 4ℎ𝑓/ 𝑑𝑓 
 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐵2 

 

där ℎ𝑐 = energivärdet i 
𝐽

𝑘𝑔
 enligt ovan. Faktorn 0,35 utgör den andel av den 

totala energin som omsätts till strålningsvärme. 

 

Vidare beräknas strålningen från en ideal svartkropp blir enligt Stefan-

Boltzmanns lag: 

 

𝑃𝑠 = 𝜎 ∙ 𝑇4 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐵3 

Där 

𝑃𝑠 = utstrålad effekt [
𝑊

𝑚2 ], 

𝜎 = 5,67*10-8 [
𝑊

𝑚2𝐾4] (Stefan-Boltzmanns konstant) och 

𝑇 = temperaturen [𝐾]. 

 

Approximationen med en svart kropp som strålar ger konservativa. Vid större 

pölbränder antas strålningen normalt ha sitt ursprung i flammas mitt och här 

ligger emissionsfaktorn (𝜀) nära 1 varför denna approximation anses rimlig. 

Närmare flammans mantelyta minskar emissiviteten snabbt. En beräkning 

baserad på att all strålning kommer från flammans mitt är därför konservativt. 

 

Värmestrålningen från en yta 1 som faller in mot en yta 2 på ett visst avstånd 

kan då beräknas som: 

 

𝑃12 = 𝑃1 ∙ 𝜏𝑎 ∙ 𝐹12 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐵4 

 

Där 𝑃12 = infallande strålning från 1 till 2 [
𝑊

𝑚2 ],  

𝑃1 = strålningen från yta 1 [
𝑊

𝑚2
] 

𝐹12 = vinkelkoefficienten för 1 mot 2. 

 

Den atmosfäriska tranmissionsförmågan, 𝜏𝑎, har att göra med det faktum att 

den utsända strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och 

mottagaren. Den atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas enligt: 

 

τ𝑎  =  1 − α𝑤 − α𝑐   𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐵5 

Där α𝑤  = absorptionsfaktorn för vattenånga och α𝑐  = absorptionsfaktorn för 

koldioxid. 

 

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, längden som 

strålningen färdas från den strålande ytan till mottagaren, strålningens 

temperatur och omgivningens temperatur. 𝛼𝑤  och 𝛼𝑐 bestäms grafiskt utifrån 

flamtemperaturen och partialtryck från figur 11.2 i [39]. 
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Vinkelkoefficienten (𝐹) definieras som den andelen av strålningen från en yta i 

alla riktningar som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). 

Den är en rent geometrisk faktor som kan bestämmas för varje ytkonfiguration. 

Vinkelkoefficienten bestäms grafiskt för en cylinder från figur 11.4 i [39]. 

 

Beräkningar utförs vidare utifrån ovanstående förutsättningar för de tre olika 

pölareorna. 

 

Flamhöjd enligt formel B1, utfallande strålning enligt formel B2 och temperatur 

enligt B3, resultaten samlas i tabell 18.  

 
Tabell 18. Initial egenskapsberäkning för pölbrand. 

Pölbrandsarea Flamhöjd 

(m) 

Utfallande 

strålning 

(kW/m2) 

Temperatur på den 

strålande ytan/flammans 

mitt (K) 

20 m2 8,7 93,4 1133 

150 m2 17,4 121,4 1209 

300 m2 22,2 132,5 1236 

 

Mättad vattenångas tryck vid 100 % luftfuktighet och 20 °C är 𝑝𝑤 = 2340 Pa. 

Luftfuktighet på 50 % antas vilket ger 𝑝𝑤 = 1170 Pa. Absorptionsfaktorer och 

transmissionsförmåga bestäms för detta värde i kombination med flammans 

temperatur. Utifrån höjden på flammorna, pölens radie och avståndet till 

mottagaren bestäms ett antal olika vinkelkoefficienter. Värmestrålning på olika 

avstånd beräknas sedan enligt formel B4. 

 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens 

varaktighet. För beräkning av skador på människor redovisas i tabell 19 nedan 

en varaktighet på 10 s som en rimlig tid tills man satt sig i säkerhet. 

 

Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs 

av probitfunktionen t ∗ P
4

3
. Om denna tidsvägda strålningsdos är över 3 ∙ 106 

finns en risk för 2:a gradens brännskador. Risken ökar sedan exponentiellt med 

ökad strålning. Sannolikheten för andra gradens brännskador utläses sedan ur 

figur 11.9 i [39]. 

 

Klädsel påverkar personskador från värmestrålningen. Det är endast bar hud 

som skadas vid kortvarig exponering. Den andel av människokroppen som är 

oskyddad vid normalt påklädda personer (huvud, nacke, händer och 

underarmar) är ca 20 %. Även om 20 % av kroppen får brännskador kan man 

räkna med att ca 15 % av befolkningen med en jämn åldersfördelning dör av 

skadorna [39]. Således beräknas först andelen som får andra gradens 

brännskador, därefter antas 15 % av dessa omkomma av skadorna. 
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Beräkningsresultat sammanställs i tabell 19 nedan. 
 

Tabell 19. Beräkningsresultat strålning och konsekvens av pölbrand. 

Brand Avstånd 

från 

flamfront 

[m] 

w c 𝝉a Fmax P12 

[kW/m2] 

𝐭 ∗ 𝐏
𝟒

𝟑
∗ 𝟏𝟎𝟔 

[s(W/m2)4/3] 

2:a gradens 

brännskada 

[%] 

Andel 

döda 

[%] 

 

20 m2 

0 0 0 1 1 91,86 41,45 100 15 

5 0,092 0,0148 0,893 0,32 26,26 7,8 45 7 

7,5 0,112 0,0176 0,87 0,215 17,19 4,43 3 0,45 

9 0,125 0,0196 0,85 0,15 11,78 2,68 0 0 

 

150 

m2 

0 0 0 1 1 119,45 58,83 100 15 

10 0,13 0,02 0,85 0,46 46,7 16,82 95 14 

20 0,17 0,0266 0,8 0,17 16,39 4,16 2 0,3 

24 0,177 0,028 0,795 0,129 12,25 2,82 0 0 

 

300 

m2 

0 0 0 1 1 130,36 66,10 100 15 

20 0,171 0,0266 0,80 0,269 28,14 8,56 56 8,4 

30 0,194 0,0308 0,775 0,15 15,16 3,75 1,5 0,2 

33 0,199 0,032 0,7689 0,12 12,47 2,89 0 0 

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån beräkningarna, med 

konsekvensavståndet taget konservativt, se tabell 20.  
 

Tabell 20. Konsekvensavstånd för pölbrand.  

 Pölbrand  

20 m2 

Pölbrand  

150 m2 

Pölbrand  

300 m2 

Konsekvensavstånd från 

flamfront 
7,5 m 22 m 31 m 

Konsekvensavstånd från 

pölbrandens centrum 
13 m 29 m (27 m) 41 m (36 m) 

 

Konsekvensavståndet är beräknat som det avstånd då strålningsnivån 

understiger 15 kW/m2, vilket även kan antända byggnadsdelar som ligger inom 

konsekvensavståndet. Som jämförelse kan sägas att Boverkets byggregler [42] 

kräver att en byggnad som antänds inte vid någon tidpunkt ska stråla med 

högre än 15 kW/m2 på intilliggande byggnader under ett 30 minuters 

brandförlopp.  

 

Med hänsyn till de korta avstånden som erhålls från den mindre pölbranden 

bedöms dessa ej påverka området då tåg framförs på järnvägssidan bort från 

planområdet. Därmed kan frekvensen för de mindre (liten/mellan) halveras 

beroende på hur långt avståndet är till bebyggelse. För grundscenarierna 
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kommer det antas att pölbränder alltid sker i det körfält/järnvägsspår som 

gränsar mot planområdet för att erhålla en analys som bedöms konservativ.  

 

Vid beräkningar från pölbrandens centrum bedöms det att pölbrandens 

centrum placeras precis vid vägkanten för att området ska påverkas 13/29/41 

m in i planområdet. För att detta ska kunna ske krävs det att ytorna kring 

väg/järnväg ska vara av sådant material att en brandfarlig vätska ska sprida sig 

mot området, med hänsyn till hur aktuellt område är utformat bedöms det 

snarare rimligt att en pölbrand stannar på väg/järnväg då ytorna längs med 

lederna är utförda med vegetation i form av gräs/jord. 

 

För att ta hänsyn till ovanstående resonemang kommer leder som uppfyller 

dessa villkor att korrigeras så att en pölbrand endast bedöms sprida sig 

maximalt 5 m från vägkant, se dessa avstånd inom parentes i tabell 20 (gäller 

Södra Stambanan). För Kronetorpsvägen utförs ej denna korrigering då 

vägavsnitt ansluts där pölbränder kan sprida sig längre ut. 

  

C5 Olycka med klass 5 – oxiderande ämne. 

De två konsekvenserna av olycka med klass 5 – oxiderande ämne är pölbrand 

och explosion. Tillgången på organiskt material som ämnet kan reagera med 

antas vara begränsat till mängden drivmedel i fordonet, vanligen inte mer än 

400 kg.  

 

Pölbrand 

Pölbrand antas ge samma konsekvenser som en medelstor pölbrand från farligt 

gods klass 3. För konsekvensberäkning se avsnitt C4.  

 

Explosion 

Explosionsförloppet approximeras till detsamma för en mindre explosion av 

farligt gods klass 1. För konsekvensberäkning se bilaga C1. 
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Sammanfattning  

Burlöv kommun undersöker möjligheten att utveckla området kring Burlöv centralstation 
och där bygga bland annat nya bostäder. ÅF Ljud och Vibrationer har fått uppdraget att 
utföra en trafikbullerutredning inför detaljplan som innefattar väg- och järnvägstrafik. 
Uppgifter om väg- och järnvägstrafik har tillhandhållits av Burlöv kommun och avser 
prognosår 2030.  

Bullerutredningen innefattar inte industri/verksamhetsbuller. Däremot ingår en 
bullersimulering från leveranser till Burlöv Centers dagligvaruhandel.  

Resultaten från trafikbullerutredningen har jämförts mot SFS Förordning 2015:216 om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. Resultaten från simuleringen av 
leveranser till Burlöv Center har jämförts med Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och 
annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder”.  

I detaljplanen öppnas Vånggatan för genomfartstrafik vilket får till följd att trafikbullret 
ökar vid befintliga bostäder sydväst om Vånggatan. Beräknade ljudnivåer vid befintliga 
bostäder jämförs mot Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 

vid befintliga bostäder.  

 

Nya bostäder 

De nya planerade bostäderna i de två kringbyggda kvarteren överskrider 
grundriktvärdet 60 dBA vid fasad i flertalet beräkningspunkter men det finns trots det 
goda möjligheter att bygga bostäder. Innergårdarna för de två kringbyggda kvarteren 
innehåller 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och under 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid. Detta möjliggör för genomgående lägenheter med mer än hälften av 
bostadsrummen vända mot innergården. Byggnaden på Burlöv Centers västra hörn 
innehåller grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad i samtliga 
beräkningspunkter. 

Innergårdarna på de två kringbyggda kvarteren har under 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
beräknat på 1,5 meters höjd över mark men uppfyller inte riktvärdet 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå för uteplats med föreslagen utformning. Maximala ljudnivåer är under 70 dBA 
såväl dag- som nattetid på innergårdarna.  

Befintliga bostäder 

För de befintliga bostäderna närmast Vånggatan har två situationer utretts. En situation 
med ett kvarter närmast järnvägen och en situation utan detta kvarter. För varje 
situation har ljudnivån vid bostäderna beräknats för tre olika fall. Ett fall utan 
bullerskydd längs med Vånggatan. Ett annat fall med bullerskydd längs med Vånggatan 
med höjden 1,5 meter och ett tredje fall där bullerskydden är 2 meter höga. Placeringen 
för bullerskydden är de samma för fallen med bullerskydd och endast höjden skiljer 
fallen åt. 

Det ses att kvarteret har en stor bullerskyddande effekt på området med befintliga 
bostäder beträffande järnvägsbuller. Ingen bostad har över 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasad i situationen med kvarter från järnvägsbuller. I situationen med kvarter finns 
dessutom områden på samtliga tomter som innehåller riktvärdena för uteplats 
beträffande järnvägsbuller. I situationen utan kvarter överskrider järnvägsbullret vid 
fasad 60 dBA vid en av de befintliga bostäderna närmast järnvägen. Detta gäller oavsett 
med eller utan skärm i fastighetsgränsen. Riktvärdena för uteplats innehålls inte för de 
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två fastigheterna närmast järnvägen utan kvarteret. Övriga tomter till befintliga 
bostäder innehåller riktvärdena för uteplats för järnvägsbuller. 

Kvarteret närmast järnvägen har i princip ingen effekt på vägtrafikbullret vid de 
befintliga bostäderna. Bullerskydd längs med Vånggatan med höjden 1,5 meter gör att 
buller från vägtrafiken innehåller 55 dBA vid fasad för samtliga utom tre bostäder. Dessa 
bostäder ligger närmast Lundavägen.  

Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå från vägtrafik innehålls på någon del av samtliga 
bostäders tomter även utan bullerskydd men för att innehålla högst 70 dBA maximal 
ljudnivå (maxtimme) från vägtrafik behövs 1,5 meter höga bullerskydd längs 
Vånggatan. 

Förlängt bullerskydd längs järnvägen 

Ett förlängt bullerskydd på järnvägens södra sida minskar järnvägsbullret vid det norra 
stora kvarterets yttre fasader. Däremot så skyddar befintliga byggnader närmast spåren 
området relativt bra från järnvägsbuller även utan förlängt bullerskydd. Trots skärmat 
järnvägsbuller innehålls inte grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad då 
buller från väg- och järnvägstrafik sammanvägs. 

Leveranser till Burlöv Center dagligvaruhandel 

Ljudnivån vid befintliga och planerade bostäder har beräknats som högst till 48 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad dagtid och högst 41 dBA nattetid. Resultaten faller inom 
riktvärdena för Zon A enligt Boverkets rapport 2015:21.  

Någon fullständig verksamhetbullerutredning har däremot inte genomförts och den 
totala ljudnivån från verksamhet kan påverkas av ej kartlagda bullerkällor. 
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1 Bakgrund och uppdrag 
 

Burlöv kommun undersöker möjligheten att utveckla området kring Burlöv centralstation 
och där bygga bland annat nya bostäder. Området ligger precis intill järnvägen och ett 
flertal väl trafikerade vägar där flertalet busslinjer passerar. ÅF Ljud och Vibrationer har 
fått uppdraget att utföra en trafikbullerutredning inför detaljplan som innefattar väg- 
och järnvägstrafik. I uppdraget ingår också att simulera och utvärdera buller från 
leveranserna till Burlöv Centers dagligvarulivshandel. 

 

Figur 1 Situationsplan över området, utkast 2018-08-28 
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2 Underlag 
 

Ritningar av befintliga och planerade nya byggnader har tillhandahållits av Burlöv 
kommun. Vid järnvägen finns enligt uppgift från kommunen, 3 m höga befintliga 
bullerskydd på bägge sidor om spåren. Dessa finns med i beräkningarna. 

I det norra stora kvarteret finns en öppning i norr mellan det höga huset och övriga 
kvarteret. I beräkningarna finns här ett 4 meter högt bullerskydd som är tänkt att 
utformas i glas eller liknande genomsiktligt material. Syftet med bullerskyddet är att 
hindra buller från väg och järnväg att spridas in mot innegården för att på detta sett 
uppfylla så kallad tyst sida vid fasaderna mot innergården. 

2.1 Vägtrafik 
 

En trafikprognos, daterad 20180919, för år 2030 har tillhandahållits av Burlövs 
kommun. Andelen tung trafik har beräknats utifrån kända bussavgångar och 
lastbilstransporter till de olika handelsföretagen i området. Trafiken på Lundavägen och 
Kronetorpsvägen utgår från trafikmätningar utförda 2017 som tillhandahållits av Burlöv 
kommun. Trafiken på dessa gator har räknats upp till 2030 års prognos med hjälp av 
Trafikverkets EVA-tal. I Tabell 1 sammanställs vägtrafiken som använts i beräkningarna. 

Tabell 1 Trafikprognos 2030 för vägtrafik 

Väg 
  Antal 

fordon 
/dygn 

Andel 
tunga 

fordon % 

Andel lätta 
fordon, 
natt* % 

Andel tunga 
fordon, natt* 

% 

Skyltad 
hastighet 

km/h 

Hantverkaregatan 
öster om Vånggatan 

  
3200 7 10 13 40 

Hantverkaregatan 
väster om Vånggatan 

  
700 6 10 13 40 

(Bussvändplatsen)   54 100 - 13 40 

Vånggatan norr om 
Nyvångsgatan  

  
3200 8 10 13 40 

Vånggatan söder om 
Nyvångsgatan 

  
3700 7 10 13 40 

Mellanvångsgatan   100 0 10 - 40 

Pilevångsgatan   100 0 10 - 40 

Nyvångsgatan   200 0 10 - 40 

Lundavägen väster 
om Vånggatan 

  
9000 8 10 13 40 

Lundavägen öster  
om Vånggatan 

  
8000 8 10 13 40 

Kronetorpsvägen    15400 12 10 13 40 
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Figur 2 visar de delar av vägarna som avses. 

 

Figur 2 Översikt av antal fordon, ÅDT/andel tung trafik för prognosår 2030 
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2.2 Järnvägstrafik 
 

Uppgifter om tågtrafiken har tillhandahållits av Burlöv kommun och är hämtade från 
Trafikverkets trafikeringsunderlag PM 2012-10-02. Prognosen förutsätter att fyra spår 
byggs och avser prognosår 2030. Dygnsfördelningen utgår från dagens trafik på 
sträckan. Tabell 2 redovisar den järnvägstrafik som används i beräkningarna.  

Tabell 2 Basprognos 2030 för järnvägstrafik 

Tågtyp Hastighet 
(km/h) 

Antal passager 
per dygn 

Antal passager 
dagtid 6-22 

Antal passager 
nattid 22-6 

Medellängd [m] 

Snabbtåg, X2 200 55 50 5 235 

Persontåg IC/nattåg 
(X2) 

200 20 0 20 100 

Öresundståg, X31 180 250 197 53 235 

Pågatåg, X61 160 225 182 43 200 

Godståg 100 100 59 41 550 

 

Figur 3 visar järnvägen och de planerade nya spåren vid Burlöv Centralstation. 

 

Figur 3 Järnvägens sträckning förbi Burlövs centralstation med de planerade nya spåren.  

298



 
 

BULLERUTREDNING BURLÖV CENTRALSTATION  

753304_ Burlöv Centralstation trafikbullerutredning.docx  Sida 9 (18) 

 

2.3 Industri- och verksamhetsbuller 
 

I utredningen ingår en bullersimulering av leveranserna till Burlöv Centers 
dagligvaruhandel. Information om antalet transporter som  angör lastkajen har 
tillhandahållits av Burlöv Center via Grosvenor. Enligt dessa uppgifter angör 20 lastbilar 
på vardagar och 8 lastbilar på helgen inlastningen. På vardagar kommer 80 % av 
lastbilarna mellan kl.05-12.30 och resterande 20 % mellan kl. 12.30- 16. På helgen 
ankommer samtliga lastbilar mellan kl.05-10.   

I och runt området ligger idag ett antal olika verksamheter. Förutom Burlöv Center så 
finns även ett Bageri och andra handelsföretag. Ett flertal förestående förändringar i 
planområdet och i planområdets närhet har gjort att Burlöv kommun valt att avvakta 
med att gå vidare med verksamhetsbullerutredningar. 

Det är vanligen exploatören som bygger nya bostäder vid befintliga 
verksamheter/industrier som får bekosta åtgärder för att dämpa eventuella 
installationer som låter för mycket. Åtgärderna ska bestämmas i samråd med respektive 
verksamhet. 

För bullerriktvärden gällande verksamhetsbuller vid nya bostäder hänvisar detaljplanen 
till Boverkets rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning 
och bygglovsprövning av bostäder”.   
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3 Riktvärden och krav 

3.1 Väg- och järnvägstrafik 
 

Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot de nya riktvärdena enligt SFS 

Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. Dessa 
sammanfattas i punktform nedan: 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader 
 högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 

35 m2 
 Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal 
ljudnivå nattetid utanför fönster, så kallad tyst sida. Maximal ljudnivå får 
överskridas högst fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.  

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå, maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

3.2 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder 

 
Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder 
utgiven oktober 2016 och reviderad juni 2017 sammanfattas i nedanstående tabell.  
 

 

 

3.3 Industri- och verksamhetsbuller  
 

Resultaten jämförs med riktlinjerna från Boverkets Rapport 2015:21 Industri- och annat 

verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, se Figur 5 
nedan. 
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Figur 5 Riktvärden enligt Boverkets Rapport 2015:21 

Boverkets rapport rekommenderar att riktvärden jämförs med det samlade 
industribullret (från samtliga verksamheter) som påverkar planerade bostäder. 
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4 Beräkningar 
 

Beräkningarna har gjorts för området med de planerade nya byggnader. I beräkningarna 
används de markhöjder som området ser ut idag. De nya spåren har lagts norr om 
befintliga på samma höjd som de befintliga.  
 
Ljudnivåberäkningar har gjorts i beräkningsprogrammet SoundPLAN version 7.4 vilket 
följer de gällande beräkningsmetoderna som är praxis att använda i Sverige idag och 
har använts i denna utredning. Följande beräkningsmetoder tillämpas:  
 
- Beräkning av vägtrafikbuller har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik, rapport 4635, från Naturvårdsverket.  

- Beräkning av spårbunden trafik har utförts enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell, 
rapport 4935, från Naturvårdsverket.  

- Industribuller enligt Nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller redovisad 
i rapport 32/ 1982 från Danish Acoustical Laboratory ”Environmental noise from 

industrial plant - General prediction method”. 
 
Beräkningsprogrammet SoundPLAN tar bl.a. hänsyn till markytans höjd, skärmande 
objekt som byggnader, bullerskärmar, jordvallar etc., ljudreflektioner i byggnader och 
skärmar samt skärmande objekt. Hänsyn tas även till avstånd mellan bullerkälla och 
beräkningspunkt, luftens absorption och markytans ljuddämpning (mjuk eller hård 
mark). Hänsyn till eventuell dämpning pga. av inverkan av vegetation har inte tagits 
med då detta inte ingår i beräkningsmetoderna.  
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5 Resultat 

5.1 Nya bostäder 

5.1.1 Norra kvarteret vid Hantverkaregatan 
Samtliga av kvarterets yttre fasader utom sydöstra fasaden närmast Burlöv Center 
överskrider grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå, se Bilaga 1. Fasaderna mot 
innegården uppfyller dock riktvärdena för tyst sida och möjliggör med andra ord 
genomgående lägenheter. Det höga husets östra och södra fasad innehåller 
grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Västra och norra fasaden överskrider 
grundriktvärdet och har ljudnivåer upp mot 65 dBA.  

Innergården har en ekvivalent ljudnivå under 55 dBA och maximal ljudnivå under 70 
dBA på 1,5 meters höjd över mark, se bilagorna 1-4. För att helt innehålla riktvärdena 
för uteplats ska ekvivalent ljudnivå vara högst 50 dBA och innergården uppfyller därmed 
inte dessa riktvärden.  

5.1.2 Kvarteret närmast korsningen Hantverkaregatan/ Vånggatan 
Fasaderna ut mot Vånggatan, Hantverkaregatan samt östra fasaden överskrider 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå. Fasaderna mot innergården uppfyller riktvärdena för tyst sida. Då 
innergården uppfyller tyst sida är det möjligt att bygga genomgående lägenheter där 
den ekvivalenta ljudnivån vid kvarterets yttre fasad överstiger 60 dBA. Dessa lägenheter 
ska ha minst hälften av bostadsrummen vända mot den tysta sidan. 

Kvarterets södra fasad innehåller grundriktvärdet 60 dBA.  

Innergården har en ekvivalent ljudnivå under 55 dBA och maximal ljudnivå under 70 
dBA på 1,5 meters höjd över mark. För att helt innehålla riktvärdena för uteplats ska 
ekvivalent ljudnivå vara högst 50 dBA och innergården uppfyller därmed inte dessa 
riktvärden.  

5.1.3 Bostäderna vid parkeringshuset  
Samtliga fasader innehåller grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 
Bostäders planlösningar kan planeras fritt i denna byggnad.  

Uteplatser som uppfyller riktvärdena för uteplats är möjliga att anordna på byggnadens 
östra sida. 
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5.2 Befintliga bostäder 
Vid Vånggatan finns befintliga bostäder som riskerar att få högre bullernivåer vid fasad 
och uteplats då gatan öppnas för trafik. För befintliga bostäder jämförs resultaten med 
Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder. 

Naturvårdsverkets riktvärdena är olika beroende på om bullret är från vägtrafik eller 
spårtrafik. Beräkningarna har därför utförts separat för de olika trafikslagen för dessa 
bostäder. Två situationer har i huvudsak beräknats. En situation med ett kvarter 
närmast järnvägen och en annan situation utan detta kvarter. För varje situation har 
bullerskärmar vid Vånggatan på 1,5 meters höjd och två meters höjd utretts. Fallet utan 
bullerskärmar vid Vånggatan har också beräknats för varje situation. Antal bostäder som 
överskrider riktvärdena vid fasad i dessa två situationer sammanställs i tabellerna 
nedan. Det sammanvägda bullret från väg och järnväg redovisas också för information. 

Tabell 3 Antal bostäder där riktvärdet vid fasad överskrids. Situation utan kvarter närmast 
järnvägen. Hus där något riktvärde överskrids har markerats med fet stil. 

Situation utan kvarter 
närmast järnvägen 

Antal hus över 
55 dBA vån 1 

Antal hus över 
55 dBA vån 2 

Antal hus över 
60 dBA vån 1 

Antal hus över 60 dBA 
vån 2 

Väg utan bullerskydd 11 7 0 0 

Järnväg utan bullerskydd 7 5 0 1 

Sammanvägt utan bullerskydd 19 12 1 2 

Väg 1,5 m bullerskydd 3 3 0 0 

Järnväg 1,5 m bullerskydd 8 5 0 1 

Sammanvägt 1,5 m 
bullerskydd 

15 11 0 2 

Väg 2 m bullerskydd 3 3 0 0 

Järnväg 2 m bullerskydd 8 5 0 1 

Sammanvägt 2 m bullerskydd 14 10 0 2 

 

Tabell 4 Antal bostäder där riktvärdet vid fasad överskrids. Situation med kvarter närmast 
järnvägen. Hus där något riktvärde överskrids har markerats med fet stil. 

Situation med kvarter 
närmast järnvägen 

Antal hus över 
55 dBA vån 1 

Antal hus över 
55 dBA vån 2 

Antal hus över 
60 dBA vån 1 

Antal hus över 60 dBA 
vån 2 

Väg utan bullerskydd 11 8 0 0 

Järnväg utan bullerskydd 3 2 0 0 

Sammanvägt utan bullerskydd 15 9 0 0 

Väg 1,5 m bullerskydd 3 3 0 0 

Järnväg 1,5 m bullerskydd 3 2 0 0 

Sammanvägt 1,5 m 
bullerskydd 

8 8 0 0 

Väg 2 m bullerskydd 3 3 0 0 

Järnväg 2 m bullerskydd 3 2 0 0 

Sammanvägt 2 m bullerskydd 7 6 0 0 

 

Bilagorna 5-13 visar situationen utan kvarter och bilagorna 14-22 redovisar situationen 
med ett kvarter närmas järnvägen. Utbredningen visas på 1,5 meters höjd över mark 
och används som stöd för att bedöma bostädernas tillhörande uteplatsers ljudmiljö. 
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Järnvägsbuller 

Jämförs situationen med och utan kvarter närmast järnvägen ses att kvarteret har en 
stor bullerskyddande funktion för järnvägsbullret. Sju hus närmast järnvägen har över 
55 dBA vid fasad utan kvarteret att jämföra med tre hus på första våningsplan i 
situationen med kvarter. I situationen med kvarter innehålls dessutom riktvärdet 60 dBA 
från spårbunden trafik för samtliga hus och våningsplan. Skärmarna vid Vånggatan har 
marginell effekt på järnvägsbullret. 

I situationen utan kvarter närmast järnvägen är den ekvivalenta ljudnivån över 55 dBA 
på tomterna till de två bostäderna närmast järnvägen oavsett med eller utan bullerskydd 
i fastighetsgränsen. Samma två fastigheter har över 70 dBA maximal ljudnivå från 
järnvägstrafik på tomterna. Riktvärdena för uteplats innehålls inte för dessa två 
fastigheter. Övriga tomter till befintliga bostäder innehåller riktvärdena för uteplats för 
järnvägsbuller. 

I situationen med kvarter finns områden på samtliga tomter som innehåller riktvärdena 
för uteplats beträffande järnvägsbuller. 

Vägbuller 

Kvarteret vid järnvägen har ingen större påverkan för vägbullret vid befintliga bostäder. 
Däremot ses från tabellerna 3 och 4 att skärmarna vid Vånggatan har relativt stor effekt 
för vägbullret vid fasad för de befintliga bostäderna närmast Vånggatan. I situationen 
utan kvarter reduceras antalet hus med över 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från 
elva hus på våning 1 till tre hus. På våning 2 sjunker antalet hus med över 55 dBA från 
sju till tre. De tre hus som har över 55 dBA vid fasad från vägbuller ligger närmast 
Lundavägen och det är främst trafiken på Lundavägen som bidrar till ljudnivån vid fasad 
för dessa tre hus. 

Två olika höjder på skärmarna har utretts, 1,5 meter och 2 meter. För att innehålla 55 
dBA vid fasad räcker 1,5 meter höga bullerskärmar. Jämförs Bilaga 8 med Bilaga 11 ses 
att höja skärmen från 1,5 meter till 2 meter sänker ljudnivån med ca 1 dB för fasaderna 
närmast Vånggatan.    

Bullerskydden längs med Vånggatan förbättrar ljudmiljön på tomterna till de befintliga 
bostäderna. Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå från vägtrafik innehålls på någon del 
av samtliga bostäders tomter även utan bullerskydd men för att innehålla högst 70 dBA 
maximal ljudnivå (maxtimme) från vägtrafik behövs 1,5 meter höga bullerskydd längs 
Vånggatan. 

Bullerskydden i beräkningarna är absorberande. Reflexförlusten är satt till 4 dB.  

Sammanvägt väg- och järnvägsbuller och uteplatser 

Då bullret från väg och järnväg sammanvägs överskrider 2 bostäder 60 dBA vid fasad 
ekvivalent ljudnivå i situationen utan kvarter närmast järnvägen. Totalt överskrider 19 
bostäder 55 dBA vid fasad på första våningen. Med ett två meter högt bullerskydd 
reduceras antalet bostäder med mer än 55 dBA vid fasad till 14 stycken. 

 

5.3 Förlängt bullerskydd längs järnvägen 
Ett förlängt bullerskydd på järnvägens södra sida har utretts. Bullerskyddet är 3 meter 
högt och tar vid befintligt bullerskydd och sträcker sig norrut för att sluta vid bron över 
Kronetorpsvägen. Bilagorna 23 och 24 visar utbredningen på 1,5 meters höjd över mark 
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och ljudnivå vid fasad för buller från endast järnvägen med och utan ett förlängt 
bullerskydd. Bilagorna 25 och 26 visar det sammanvägda bullret från väg och 
järnvägstrafik med och utan ett förlängt bullerskydd vid järnvägen.   

Befintliga byggnader närmast spåren skyddar området relativt bra från järnvägsbuller 
även utan bullerskydd men bullerskyddet ger förstås en viss förbättring. I öppningen 
mellan byggnaderna närmast järnvägen syns tydligt hur järnvägsbullret breder ut sig 
söderut mot de nya byggnaderna i norra kvarteret, se Bilaga 23 och Bilaga 24.  

Då bullret från väg och järnväg sammanvägs blir effekten av det skärmade 
järnvägsbullret mindre tydlig. Så trots skärmat järnvägsbuller innehålls inte 
grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad då väg och järnväg sammanvägs. 

 

5.4 Leveranser till Burlöv Center dagligvaruhandel 
Ljudnivån vid befintliga och planerade bostäder har beräknats som högst till 48 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad dagtid och högst 41 dBA nattetid. Resultaten faller inom 
riktvärdena för Zon A enligt Boverkets rapport 2015:21.  
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6 Slutsatser 

6.1 Nya bostäder  
Ljudnivå vid fasad 

Byggnaden vid Parkeringshuset innehåller 60 dBA ekvivalent ljudnivå i alla 
beräkningspunkter. Bostäder är möjliga att planera fritt i denna byggnad. 

Många av de planerade byggnaderna överskrids grundriktvärdet 60 dBA vid fasad i 
många beräkningspunkter. Då grundriktvärdet överskrids ska lägenheter helst planeras 
så att hälften av lägenhetens bostadsrum vänds mot så kallad tyst sida som uppfyller 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad.  

Då grundriktvärdet överskrider 60 dBA men innehåller 65 dBA finns möjlighet att planera 
små lägenheter på maximalt 35 kvadratmeter som ej behöver tillgång till tyst sida. Små 
lägenheter på högst 35 kvadratmeter skulle kunna vara ett alternativ för det höga huset 
i norra delen av planområdet vid de västra- och norra fasaderna 

De två kringbyggda kvarterens innergårdar uppfyller 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid vid fasad och fungerar som tyst sida.  

Det finns därmed goda möjligheter att bygga bostäder enligt förslaget med god akustik.  

Uteplats 

Innergårdarna uppfyller inte riktvärdena för uteplats. Ljudnivån är mellan 0-5 dB över 
riktvärdet 50 dBA för uteplats. För att innehålla 50 dBA finns lite olika alternativ. Helt 
igenbyggda kvarter skulle kunna sänka ljudnivån på innergårdarna ytterligare. Lokala 
skärmar på innergårdarna kan lokalt skapa tystare områden med ljudnivåer under 50 
dBA.  

6.2 Befintliga bostäder 
Ljudnivån vid fasad för de befintliga bostäderna vid Vånggatan jämförs med 
Naturvårdsverkets riktvärden. Dessa skiljer sig beroende på om bullret är från vägtrafik 
eller spårtrafik. Beräkningar har därmed utförts med enbart järnvägstrafik respektive 
enbart vägtrafik för att utvärdera om ljudnivåerna vid fasad innehåller riktvärdena eller 
inte. Två situationer har utretts. En situation med ett kvarter närmast järnvägen och en 
utan detta kvarter.  

Situation utan kvarter närmast järnvägen 

Buller från vägtrafiken vid fasad för de befintliga bostäderna överskrider riktvärdet 55 
dBA för 11 bostäder. Med 1,5 meter höga bullerskydd överskrider endast 3 bostäder 
riktvärdet 55 dBA vid fasad från vägtrafik. Dessa bostäder ligger närmast Lundavägen 
och bullret är i huvudsak från Lundavägen. Att höja bullerskärmarna ytterligare en 
halvmeter gör inte att fler bostäder innehåller riktvärdet 55 dBA vid fasad.  

Buller från järnvägen överskrider riktvärdet 60 dBA med 1 dB för ett hus närmast 
järnvägen. Även med bullerskärm vid Vånggatan överskrids 60 dBA vid fasad för samma 
hus. 

Ljudnivåer på uteplatser vid befintliga bostäder har utvärderats på 1,5 meters höjd över 
mark. I stort innehålls 70 dBA på uteplatser utom för fastigheterna närmast järnvägen 
samt de närmast Lundavägen.  

Situation med kvarter närmast järnvägen 
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Buller från vägtrafiken är närmast opåverkat av kvarteret närmast järnvägen. 
Bullerskydd med höjden 1,5 meter gör att endast 3 bostäder överskrider riktvärdet 55 
dBA vid fasad från vägtrafik. Dessa bostäder ligger närmast Lundavägen och bullret är 
i huvudsak från Lundavägen. Att höja bullerskärmen ytterligare en halvmeter gör inte 
att fler bostäder innehåller riktvärdet 55 dBA vid fasad.  

Buller från järnvägen innehåller riktvärdet 60 dBA för samtliga befintliga bostäder i 
situationen med kvarter närmast järnvägen. Kvarteret närmast järnvägen har en tydlig 
skärmande effekt på järnvägsbullret. 

Ljudnivåer på uteplatser vid befintliga bostäder har utvärderats på 1,5 meters höjd över 
mark. I stort innehålls 70 dBA utom för fastigheterna närmast järnvägen samt de 
närmast Lundavägen.  

6.3 Förlängt bullerskydd längs järnvägen 
Ett förlängt bullerskydd på järnvägens södra sida har en skärmande effekt på 
järnvägsbullret. Men befintliga byggnader närmast spåren skyddar området relativt bra 
från järnvägsbuller även utan bullerskydd.  Då bullret från väg och järnväg sammanvägs 
minskar effekten av det skärmade järnvägsbullret och trots skärmat järnvägsbuller 
innehålls inte grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad då väg och järnväg 
sammanvägs. 

6.4 Leveranser till Burlöv Center dagligvaruhandel 
 

Ljudnivån vid befintliga och planerade bostäder faller inom riktvärdena för Zon A enligt 
Boverkets rapport 2015:21.  

Någon fullständig verksamhetbullerutredning har inte genomförts och den totala 
ljudnivån från verksamhet kan påverkas av ej kartlagda bullerkällor. 
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PM TRAFIKUTREDNING VID BURLÖV STATION 

GRANSKNING 17-11-08 

1. Bakgrund 
Syftet med uppdraget är att utreda lämplig utformning och placering för busshållplatslägen samt korsningslösning för 
två korsningar. 

2. Förutsättningar 
- Busslinje 130 

angör stationen från norr via Hantverkaregatans bro över Kronotorpsvägen 
angör stationen från söder via Lillevångsgatan/Vånggatan  

- Busslinje Lomma – Burlöv kommer in i området via korsningen med Kronetorpsvägen 
(Rampvägen/Badhusvägen) 

- Busslinje Staffanstorp – Burlöv angör stationen via Lillevångsgatan/Vånggatan 

3. Utredning 
Utredningen har delats upp i tre olika geografiska områden se bild nedan. Ett tillägg kom i slutskedet att även skissa 
upp möjlig utformning för Vånggatan, område D. 
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Figur 1. Studerade områden 

B. Korsning Lundavägen och lastkaj 

C. Korsning Kronetorpsvägen 

A. Bytespunkt stationen 

D. Tillägg - Vånggatan 
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A. Bytespunkt stationen 
Hållplatslägena för de olika busslinjerna ska ligga så koncentrerat som möjligt samt i nära anslutning till tågstationen. 
Att ha vändslinga för de olika busslinjerna runt exempelvis Burlöv Center är inte aktuellt då det blir oattraktivt för 
resenärerna. Befintliga ledningars lägen är en förutsättning för var ny bebyggelse kan placeras. Hållplatsernas lägen i 
förhållande till ny bebyggelse har diskuterats fram med hjälp av ett parallellt uppdrag utfört av Arkitema. 

 

 

 

 

  

Figur 2 Förslag på hållplatslägen 
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Avstigning 

Tidreglering och påstigning 

Busslinje Staffanstorp-Burlöv 

Av- och påstigning 

Busslinje 130 

Avstigning 

Tidreglering 

Påstigning 

Busslinje Lund-Burlöv 

 

Figur 3 Beskrivning av de 3 olika busslinjerna 
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Fortsatt arbete med Bytespunkt station 

· I utredningen uppkom problem med in- och utfarter till kvarteret väster om det nya torget då sopbilar måste ha 
möjlighet att komma in till kvarteret. Nedan visas en möjlig utformning där fordon kan köra in mellan de nya 
husen, ut under ”valvet” och sedan ut genom vändslingan där de får samsas med bussarna. 

 
Figur 4 Möjlig utformning av väg för sopbil 

 

· Då det i vissa sektioner kan bli ganska snävt mellan bebyggelsen är det viktigt att i ett tidigt skede sätt vilka 
mått som ska användas för de olika ytorna. 

- Vilka typer av väderskydd ska användas? 
- Hur stort utrymme ska vara framför väderskydden? 
- Vilka bredder ska gatan/gångbana/cykelbana ha? Idag är exempelvis Hantverkaregatan mellan 7m 

och 7,5m bred. Finns möjlighet att smalna av den. 

B. Korsningen Lundavägen och lastkaj 
Placering för lastkajens in- och utfart ska studeras. 

I korsningen Lundavägen har två olika utformningsalternativ analyserats, signalreglerad korsning samt 
cirkulationsplats. Analysen gjordes med hjälp av mikrosimuleringsprogrammet Vissim.  

Lastkajen 

Då det inte är fastlagt hur lastkajen ska utformats har endast möjlig placering för lastzonens in- och utfart studerats. 
In- och utfarten har placerats ganska långt åt nordväst för att undvika att den hamnar för nära korsningen med 
Lundavägen. Höjdskillnad mellan lastkajen och Lillevångsgatan påpekades tidigt kunde medföra problem. Vid den 
tänkta anslutningen är höjdskillnaden ca 20cm enligt grundkartan, dvs bör inte ställa till med några problem. Dock 
måste detta kontrolleras noggrannare för att säkerställa att höjderna inte är fel. Det rekommenderas också att körspår 
kontrolleras mot utformningen av lastkajen när den är fastlagd samt se till så att utformningen för in- och utfarten 
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fortfarande fungerar tillsammans. Viktigt också att se till att ny bebyggelse inte anläggs på ett sådant sätt att det stör 
lastbilarnas vändning. 

 
Figur 5 Möjlig placering av lastkajens in- och utfart 

 

Korsningen Lundavägen 

Trafikflöden 

Trafiksimuleringen är gjord för prognosåret 2030. För Lundavägen och Lillevångsgatan baseras trafikflödena på 
Sweco’s rapport ”Kronetorp skelettplan – trafikanalys” (2015-04-10) med antagandet att maxtimmestrafiken utgör 12% 
av ÅDT. På Svenshögsvägen antas ungefär lika mycket trafik som på Lillevångsgatan. Bostadsområdet vid 
Svenshögsvägen är betydligt större jämfört med den vid Lillevångsgatan, däremot finns det flera utfarter från området, 
se bild nedan.  

 

Enligt Trivector’s rapport ”Prognos för parkeringsbehovet vid Burlövs station 2030” (2015-09-08) tillkommer dessutom 
trafik som alstras av 1000 pendelparkeringsplatser. Parkeringshuset för pendelparkeringen kommer troligtvis placeras 
i östra hörnet av dagens köpcenter och beräknas alstra ca. 290 fordonsrörelse per timme ut och 90 fordonsrörelse per 
timme in under en vardagseftermiddag. Eftersom det inte är bestämt vilka korsningar som kommer kopplas till p-
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huset, gjordes analysen baserat på antagandet att all trafik från pendelparkeringen kör in/ut på Lillevångsgatan (som 
ett worst case scenario).  

Totala trafiken för 2030 presenteras i Figur 6. 

 
Figur 6 Trafik 2030 under eftermiddagens maxtimme i korsning Lundavägen. 

Signalreglerad korsning 

Simuleringen visar att kölängden under maxtimmen med signalreglering inte kommer vara längre än 11m vilket 
motsvara mindre än två fordon i kö. Signalreglering är en välfungerande utformning.  

Som en känslighetsanalys gjordes även en test där trafiken ökades upp från p-huset, det antogs att parkeringshuset 
alstrade dubbelt så mycket trafik. Simuleringen visade att det inte heller uppstår några längre köer i detta fall. Den 
maximala kölängden blir cirka 18 meter norrifrån vilket motsvarar ca 3 bilar.  

Fördelen med signalreglering är att signalfaserna är anpassningsbara i framtiden och kan ändras då strukturen på 
området förändras. Med signalreglering kan även kollaktivtrafikprioritering implementeras.  

En signalreglerad korsning kräver att korsningen flyttas till öster för att få plats med de svängfält som tillkommer.  
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Möjlig utformning av korsning 

 
Figur 7 Möjlig utformning av korsning 

Förkastat förslag – cirkulationsplats 

Cirkulationsplats är ett alternativ till signalreglerad korsning. Denna utformning fungerar också bra med de antagna 
flödena för 2030.  

Med tanken på osäkerheten kring områdets utveckling bedöms dock signalreglering som en mer flexibel lösning. För 
cirkulationsplats gjordes samma test som för signalkorsningen med ett ökat trafikflöde från p-huset. Simuleringen 
visade att med cirkulationsplats ökar kölängden kraftigt i känslighetsanalysen. Kön på Lundavägen ökade till cirka 100 
meter i känslighetsanalysen. Därför förkastades detta förslag.  
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C. Korsning Kronetorpsvägen 
I korsningen Kronetorpsvägen analyserades två utformningsalternativ, signalreglerad korsning samt cirkulationsplats. 
Analysen gjordes med hjälp av mikrosimuleringsprogrammet Vissim. 

Trafik 

Trafiksimuleringen är gjord för prognosåret 2030. Trafikflödena i modellen baseras på Sweco’s rapport ”Kronetorp 
skelettplan – trafikanalys” (2015-04-10). Enligt Trivector’s rapport ”prognos för parkeringsbehovet vid Burlövs station 
2030” (2015-09-08) tillkommer dessutom trafik som alstras av 1000 parkeringsplatser för pendelparkering. Detta p-hus 
kommer troligtvis placeras i östra hörnet av dagens köpcenter och alstrar ca. 290 fordonsrörelse per timme ut och 90 
fordonsrörelse per timme in under en vardags eftermiddag. Eftersom det inte är bestämt vilka korsningar som kommer 
kopplas till p-huset, gjordes analysen baserad på antagande att all trafik från pendelparkering kör in/ut på 
Kronetorpsvägen (som en worst case scenario).  

Totala trafiken för 2030 presenteras i Figur 8. 

 
Figur 8 Trafik 2030 under eftermiddagens maxtimme i korsningen Kronetorpsvägen. 

 

Signalreglerad korsning 

Simuleringen visar att en signalreglerad korsning är en välfungerande lösning. Köer under maxtimmen växer inte 
längre än 11 meter vilket motsvarar mindre än två fordon. I analysen antogs det även att all trafik från p-huset 
använder korsningen. Det är dock troligare att en större andel av trafiken från pendelparkeringen kör ut via korsningen 
Lundavägen. I så fall kommer köerna vara ännu kortare i denna korsning.  

Fördelen med signalreglering är att signalfaserna är anpassningsbara i framtiden och kan ändras då strukturen på 
området förändras. Med signalreglering kan även kollaktivtrafikprioritering implementeras.  
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Möjlig utformning av korsning 

Möjlig utformning av signalreglerad korsning visas nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan visat förslag är en provisorisk lösning då det i ett första steg ska lämnas kvar större delen av befintlig parkering. 
I nästa steg ska även den östra delen av Burlövs centers parkering byggas ut med nya kvarter. I det skedet kommer 
gatan som ansluter till korsningen från väster att gå ungefär enligt blå sträckning i bilden ovan.  
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Med lösningen ovan ses dock en risk för köbildning då många fordon som ska ut/in kommer samlas på ett ställe 
jämfört med dagens situation där in- och utfarterna sprids ut på fler olika platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkastat förslag – cirkulationsplats 

Simuleringen visar en cirkulationsplats också ger en fungerande trafiksituation med endast korta köer. Men eftersom 
signalreglering är enklare att anpassa i framtiden då trafikflödena förändras så är signalreglering en bättre lösning. 
Med signalreglering går det också att prioritera kollektivtrafiken.  

   

 

 
Fortsatt arbete med korsning Kronetorpsvägen 

Väster om korsningen är föreslaget alternativ endast en provisorisk lösning då gatustrukturen kommer att ändras 
ytterligare i framtiden. I och med detta samt risken för flaskhalsen vid in- och utfart från den nuvarande parkeringen 
kommer korsningen att ha kvar den utformning som den har idag då trafiken går att lösa med dagens utformning. 
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D. Tillägg – Vånggatan 
Eftersom område A (Bytespunkt station) och B (Korsningen Lundavägen och lastkaj) är väldigt beroende av hur 
området där emellan utformas beslutades även att en skiss skulle tas fram för möjlig utformning av Vånggatan. 
Alternativet som visas nedan är en sammanslagning av de två parallella gatorna som finns idag. De fem 
anslutningspunkterna som finns i dagsläget in till villagatorna har reducerats till 3 med möjlighet att få in mer 
vegetation och grönska i området. På den östra sidan av gatan öppnas det även upp för möjligheten att få in mer 
bostäder mot Burlövs centers fasad.  

 
Figur 9 Förslag till utformning av Vånggatan 
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PM PENDLARPARKERING BURLÖV STATION                                   
FÄRDIG HANDLING 

1. Bakgrund 
Syftet med uppdraget är att utreda lämplig storlek, placering och funktioner för parkeringsanläggningar för cykel 
respektive bil för pendlare från framtida Burlöv station. Uppdraget ska svara på hur många bilparkeringsplatser som 
behövs för att uppnå 6 000 på- och avstigande per vardag år 2030. 

För bilparkering ingår även att studera reglering och möjliga innovativa lösningar. 

2. Förutsättningar 
Kommunen vill jobba med en målstyrd trafikplanering. I det här uppdraget görs därför antaganden för hur de framtida 
färdmedelsvalen för pendlare kan se ut som svarar mot kommunens ambitioner om ett hållbart resande. 

3. Efterfrågan och styrmedel 
För parkering går det inte att slå fast exakta siffror för en efterfrågan eller ett behov utan att samtidigt ta ställning till 
vad som är önskvärt. Exempelvis kan ett köpcenter säga att de har ett visst behov av bilparkering för att garantera 
sina bilburna kunder en god tillgänglighet. För köpcentret är det då önskvärt med många bilparkeringsplatser. 

I planeringen av en stadsmiljö måste frågan om antalet parkeringsplatser föregås av en diskussion om hur kommunen 
vill att invånare och besökare ska resa. Därefter måste planeringen även ta hänsyn till de, grovt sett, tre styrmedel 
som påverkar både färdmedelsval och efterfrågan på parkering1: 

- utbud (antal platser och lokalisering) 
- prissättning 
- tidsbegränsning. 

I det här uppdraget ser vi i ett första steg på utbudet i form av antalet platser. Därefter går vi vidare med att se på 
lokaliseringsalternativ, regleringsformer, för att avsluta med ett avsnitt om mer innovativa parkeringslösningar. 

  

                                                      
1 Hamilton och Thörn (2013) Parkering som styrmedel för en fossilfri fordonstrafik, slutrapport 20 maj 2013, CTS Stockholm 
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4. Antalet pendelparkeringsplatser 

Resenärsunderlag 
I uppdraget har vi genom intervjuer med Burlövs kommun sammanställt utvecklingen för natt- och dagbefolkningen i 
Kronetorpsstaden fram till årtalen 2025 (då den ombyggda stationen har öppnat), 2030, respektive 2040. 

Underlaget för nattbefolkningen i Kronetorpsstaden (se tabell 1) har baserats på uppgifter från kommunen. 
Uppskattningsvis ska det byggas bostäder för 700 personer mellan stationen och Burlöv center fram till 2024 (i 
sammanställningen antar vi att detta även gäller för år 2025) och bostäder för cirka 1400 personer i övriga 
Kronetorpsområdet fram till år 2025. Därefter förväntas takten på bostadsbyggandet ligga på 200 bostäder per år fram 
till år 2040. Befolkningsutvecklingen i övriga Arlöv har baserats på kommunens befolkningsprognos. 

Siffrorna har vi kombinerat med befolkningsdata för övriga Arlövs kommun (exklusive Åkarp eftersom de har en egen 
station), med demografisk data från SCB:s kommunfakta 2017, med data från Resvaneundersökningen (RVU) för 
Skåne från 2013, och med resenärsstatistik för Burlöv station för 2016. När vi vet storleken på resenärsunderlaget vet 
vi också antalet som pendlar ut från stationens upptagningsområde i Arlöv. 

Tabell 1 Befolkningsökning i stationens upptagningsområde 

Tillkommande nattbefolkning 2025 2030 2040 

Kronetorpsstaden 2 100 3 100 5 100 

Övriga Arlöv 1 400 1 400 1 400 

Totalt 3 500 4 500 6 500 

 

Ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång 
I huvudsak kommer tre saker att hända som kommer att påverka färdmedelsvalen bort från bil till förmån för 
kollektivtrafik, cykel och gång. För det första kommer stationen att trafikeras med långt fler tåg än idag, bland annat 
kommer Öresundstågen att stanna i Burlöv. För det andra kommer tillgängligheten till stationen att förbättras med 
buss. För det tredje kommer Kronetorpsstaden att planeras bilsnålt med en högre tillgänglighet för cykel och gång. 
Sammantaget ger detta förutsättningar för andra färdmedelsval i framtiden. 

 

Antaganden för att få fram antalet tågpendlare som vill parkera vid stationen 
I utredningen har vi antagit färdmedelsandelar för pendlares huvudresor respektive deras anslutningsresor till 
stationen. I kombination med varandra ger antagandena en grund för att få fram antalet tågpendlare från kommunen 
som tar bilen eller cykeln till stationen. 
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Figur 1 Antaganden om färdmedelsval för pendlarnas huvudresor och anslutningsresor till stationen ger underlag för att beräkna parkeringsbehovet 

 

För att kommentera rimligheten i de antagna färdmedelsandelarna går det att jämföra med pendlarnas huvudresor ut 
från kommunen idag. Enligt RVU Skåne från 2013 sker drygt 70 % av resorna med bil, drygt 20 % med kollektivtrafik, 
och 5-10 % med cykel. Antagandena i figuren ovan innebär alltså att pendlare som bor i övriga Arlöv antas minska 
valet av bil som huvudsakligt färdmedel med några få procent (från 70 % till 65 %) till förmån för kollektivtrafiken. 
Pendlare från Kronetorpsstaden kommer i sin tur att ha en färdmedelsfördelning som motsvarar en central stadsmiljö. 
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Efterfrågan på parkering från pendlare från kommunen  
Genom att kombinera resenärsunderlaget i kommunen med antagna färdmedelsandelar för pendlarnas huvudresor 
och anslutningsresor till stationen får vi fram en möjlig efterfrågan på parkering. 

 

Tabell 2 Möjlig efterfrågan på parkering för cykel och bil 

Färdmedel 2025 2030 2040 

Cykel 370 400 470 

Bil 300 310 340 

 

Antaganden för att för att få fram antalet tågpendlare i stationens upptagningsområde 
Genom samma antaganden som ovan får vi också fram ett underlag för att uppskatta antalet pendlare från 
Kronetorpsstaden och övriga Arlöv som väljer att åka tåg som huvudsakligt färdmedel. 

 
Figur 2 Antaganden om färdmedelsval för pendlarnas huvudresor ger underlag för att beräkna antalet tågpendlare 

 

Antal på- och avstigande Burlöv station natt- och dagbefolkning 
Samma underlag och antaganden ger oss också antalet på- och avstigande på stationen som utgörs av 

- Befintligt resenärsunderlag som ökar sitt tågresande tack vare utökad trafikering 
- Tillkommande nya invånare i Kronetorpsstaden och i övriga Arlöv, utpendling och övriga resor 
- Tillkommande inpendling till nya arbetsplatser i Kronetorpsstaden 

 

Tabell 3 Fördelning av på- och avstigande vid Burlöv station 

På- och avstigande 2025 2030 2040 

Befintligt resenärsunderlag 2 000 

Ökning i befintligt 
resenärsunderlag, ökad 

800 
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trafik 

Nya invånare, tillkommande 
utpendling 690 890 1 280 

Nya invånare, övriga resor 560 720 1 050 

Nya arbetsplatser, 
tillkommande inpendling 140 200 270 

Totalt (avrundat) 4 200 4 600 5 400 

 

I beräkningen antar vi att alla pendlare både stiger på och av på stationen på samma dag. 

Efterfrågan på att resa med tåg till eller från Burlöv station från natt- och dagbefolkningen i stationens 
upptagningsområde innebär med bedömd exploateringsutveckling och antagandena om färdmedelsval ovan ca 4 600 
på- och avstigande per vardag år 2030. Siffran innebär att det saknas ca 1 400 på- och avstigande för att nå upp till 
målsättningen om 6 000 på- och avstigande år 2030. 

Parkering för pendlare som reser genom kommunen 
Det kan finnas olika möjliga scenarier som innebär att ytterligare tågresenärer stiger på eller av på Burlöv station. I 
den här utredningen har vi gjort enkla överslagsberäkningar med relativt försiktiga antaganden utifrån tillgänglig 
kunskap om den planerade exploateringen. Vi har därför inte tagit med eventuella tågresor för resenärer till/från den 
nya skolan eller det nya badhuset i Kronetorpsstaden. Vi har heller inte tagit med möjligheten att antalet besökande till 
det befintliga Burlöv Center ökar i absoluta tal eller att besökare i en större omfattning väljer att hellre resa med tåg än 
med bil (idag är antalet som reser till Burlöv Center med tåg sannolikt rätt litet i förhållande till de bilburna besökarna). 

I den här utredningen har vi valt ett scenario där vi tänker oss att pendlare som reser genom kommunen (nedan 
kallade externa pendlare) och som använder Burlöv station som bytespunkt kommer att generera de ytterligare 1 400 
på- och avstigande som ”saknas”. Med ett antagande om färdmedelsfördelningen för anslutningsresorna till stationen 
kan vi få fram hur många parkeringsplatser som skulle kunna rikta sig till externa pendlare. Här har vi valt att anta att 
cirka 60 % reser till stationen med bil, cirka 30 % med buss och ca 10 % med cykel. 

Tabell 4 Färdmedelsval för externa pendlare som använder Burlöv station som bytespunkt 

Färdmedel 2030 

Bil 420 

Buss 210 

Cykel 70 

 

Summering 
I summeringen kombinerar vi den beräknade efterfrågan på parkering hos utpendlare från kommunen med 
önskemålet om att attrahera externa pendlare. 

Tabell 5 Efterfrågan på parkering för cykel och bil för tidpunkterna 2025, 2030 och 2040 

Färdmedel 2025 2030 2040 

Cykel 440 470 540 
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Bil 720 730 760 

 

Förändringen i antalet bilparkeringsplatser mellan årtalen är liten eftersom andelen av de som flyttar in i 
Kronetorpsstaden som väljer att köra bil till stationen antas vara låg. Vi har också valt att ange att platserna som riktar 
sig till externa pendlare finns på plats redan när stationen öppnar. 

Eftersom siffrorna ovan speglar en möjlig efterfrågan kan det finnas anledning att räkna med ett visst överutbud, det 
vill säga att det faktiska antalet platser bör vara något större. Inom parkeringsplaneringen är en tumregel att 
beläggningen maximalt bör vara 80 % för att ta hand om tillfälliga variationer och samtidigt kunna garantera en 
tillgänglighet. För pendlare är det extra viktigt att det alltid finns plats för att de ska kunna etablera en önskvärd vana. 

I och med utökade möjligheter med digital parkeringsvägledning ökar möjligheten att styra efterfrågan till rätt 
parkeringsplats vilket skulle kunna minska behovet av ett överutbud över den normala efterfrågan. 

I den slutgiltiga dimensioneringen av antalet platser måste vi även ta hänsyn till möjligheterna med samnyttjande i 
området och till driftsfrågor som prissättning och tidsreglering. Mer om detta i kommande avsnitt. 
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5. Lokalisering 

Fotavtryck och flexibilitet parkeringshus 
Ytbehovet för en bilparkeringsplats i ett parkeringshus är cirka 30 kvm inklusive körvägar, husets själva konstruktion 
samt schakt för trappor, hissar och ventilation (motsvarande bruttototalarea, BTA). 

Det totala ytbehovet för pendelparkeringsplatserna blir då ca 22 500 kvm BTA. Med en vanlig kvartersstorlek på 50 x 
70 meter innebär detta ett parkeringshus med mellan sex till sju våningar vilket kanske inte är önskvärd höjd för ett 
parkeringshus i området. 

För att ta hänsyn till en förändrad mobilitet i framtiden, till exempel med effekterna av autonoma fordon, bör 
parkeringshusen i området utformas för att vara möjliga att omvandla till en annan användning. 

Alternativ 
I utredningen har vi översiktligt tittat på några av de möjliga placeringsalternativ för ett parkeringshus som Burlövs 
kommun har pekat ut. Vi har valt att inte ta med alternativ nr 5 som är badhusets parkering då det ligger alltför långt 
från stationen. Inte heller är det en lämplig plats för långtidsparkering eftersom det då uppstår en konflikt med 
parkeringsefterfrågan från besökande till badhuset. 

 
Figur 3 Kartbild över lokaliseringsalternativ för pendelparkering 
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Vi har i korthet jämfört alternativen i fyra önskemål eller aspekter, varav tre stycken redovisas i tabellen.  

Tabell 6 Jämförelse av lokaliseringsalternativen 

Önskemål 1 2 3 4 

Närhet stationsentrén 250 m 200 m 50 m 250 m 

Närhet Burlöv C 50 m 0 m 275 m 350 m 

Möjlighet att samnyttja med andra ändamål ja ja nej nej 

 

Vi kan inte i den här utredningen besluta exakta om var parkeringshuset för pendelparkering bör ligga. För att ta ett 
sådant beslut behövs en diskussion med berörda markägare som inkluderar möjligheterna eller önskemålen om att 
samnyttja platserna med andra ändamål. Förutom pendelparkering ska det i området finnas parkeringsmöjligheter för 
besökare till Burlöv Center, till de framtida bostäderna och övriga arbetsplatser. Alternativ 1 och 2 som ligger på den 
södra sidan av spåren har en uppenbar fördel i möjligheten att samnyttja platserna med andra ändamål. Samtidigt ger 
det en möjlighet att skapa mervärden för pendelparkerarna i samarbete med aktörerna inom Burlöv Center. 

Parkeringshus nära stationen söder om spåren har dock nackdelen att det genererar bilrörelser centralt i 
exploateringsområdet. För ökad flexibilitet i att hantera efterfrågan på parkering i det framtida området skulle det vara 
intressant att se på parkeringslösningar ur ett helhetsperspektiv för alla ändamål i området runt Burlöv Center. 
Sannolikt kommer det att byggas fler parkeringshus i området. Dessa bör då ligga i ytterkanterna av området nära 
Lundavägen respektive Kronetorpsvägen. 
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6. Parkeringsreglering 

Parkeringshuset 
Pendlare brukar ofta förvänta sig att pendlarparkeringen skall vara gratis. Det finns dock troligen en liten 
betalningsvilja för att vara säker på att få en plats. Storleken på betalningsviljan beror i stort på kostnaden (i tid och 
pengar) för alternativen. Som alternativ räknas både övrig parkering i närområdet och de alternativa färdsätten till 
arbetsplatsen.  

För en attraktiv pendelparkering är det viktigt att betalningsfunktionen verkligen fungerar så att den som har betalat 
säg ett pendlarkort verkligen får en plats och inte väljer att ge upp och kör hela vägen till jobbet. 

Omvänt så kan det vara ett problem med pendlare som låter bilen stå väldigt lång tid. Det kan vara mycket svårt att 
skilja på den som parkerar dagligen och den som parkerar och låter bilen stå i flera dygn. Här kan man med 
parkeringsavgifter styra så att flerdygnsparkeringen hålls nere genom att använda olika typer av progressiva 
parkeringstaxor. Ju längre en person parkerar desto högre blir dygnstaxan, och vid en viss punkt så blir det för dyrt att 
parkera länge.  

För att förhindra att någon långtidsparkerar (mer än 24 timmar) är alternativen därför att införa en 24 timmars 
begränsning, eller att dygnspriset från och med andra dygnet kraftigt sätts upp. Om man jämför med P-hus Hyllie, så 
upplyser P Malmö att det kostar 140 kr/dygn de första fyra dygnen och därefter 35 kr/dygn. Här tycks det vara 
önskvärt att tvärtom premiera långtidsparkering.  

Prissättningen av ett parkeringshus för pendelparkering i Burlöv bör prissättas eller tidsregleras för att få den funktion 
som parterna önskar. Är det till exempel önskvärt att attrahera bara vardagspendlare eller ska parkeringen även 
vända sig mot veckopendlare? (I beräkningen av antalet platser ovan förutsätts att alla pendlare är dagspendlare.) 
Valet att även attrahera veckopendlare påverkar i sin tur möjligheten att samnyttja parkeringen med andra ändamål 
negativt. 

Omkringliggande parkering 
För att parkering i parkeringshus skall fungera som tänkt, är det viktigt att omkringliggande parkering ”samspelar” med 
parkeringshuset. Beroende på hur man vill utnyttja parkeringshuset kan man utforma omkringliggande parkering på 
olika sätt. Övrig tillgänglig parkering i närområdet måste dock regleras för att den inte ska bli ett intressant alternativ 
för pendelparkerare. 

Med ständigt parkeringsförbud på omkringliggande parkeringar, så tvingas bilisterna att välja parkeringshuset. 
Parkeringshuset bör då alltid vara tillgänglig och parkeringshuset skall ta hand om alla typer av parkering.  

Man kan också välja att dela upp så att långtidsparkering sker i parkeringshuset, medan korttidsparkering kan ske runt 
omkring. Det är kanske lämpligt att tillåta tidsbegränsad (exempelvis 30 min – 2 timmar) parkering runt 
parkeringshuset. Tidsbegränsningen kan gälla dagtid för att möjliggöra nattparkering i området.  

Med parkeringsavgifter finns också möjligheter att styra parkering mellan parkeringshus och omkringliggande 
parkering. En lägre och mer fördelaktig taxa i parkeringshuset kommer locka till sig fler bilister. 

Om den omkringliggande parkeringen huvudsakligen består av allmän platsmark, så finns det vissa begränsningar i 
utformning av parkeringsregleringen. Mycket förenklat kan man säga att på allmän platsmark  kan parkering:  

- Förbjudas 
- Tillåtas (max 24 tim måndag-fredag enligt generella regler) 
- Tillåtas med villkor:  

o Tidsbegränsas, exempelvis max 10 min, 30 min eller två timmar 
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o Avgiftsbeläggas (här måste syftet vara att reglera trafiken enligt lagen) 

På kvartersmark finns större möjligheter. Till exempel går det att reservera platser för vissa bilister (personal som 
jobbar, bilar med olika typer av tillstånd o.s.v.). 

Oavsett hur man väljer att reglera parkering, är det viktigt att fastighetsägare och kommun är överens om 
förutsättningarna och att förutsättningarna inte ändras. Ändrade förutsättningar kan helt slå undan affärsmodellen för 
ett parkeringshus. Börjar kommunen lätta på parkeringsreglerna, så finns risken att bilisterna söker sig från 
parkeringshuset, vilket leder till svårigheter att räkna hem en satsning. Omvänt så kan det bli problem att uppnå den 
önskvärda funktionen med parkeringshuset om reglerna för omkringliggande parkering skärps och fler bilister söker 
sig till parkeringshuset, som då kanske upptas av boende i området och spärrar för pendlare eller kunder. 
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7. Parkeringsvägledning 
Ett parkeringsledningssystem har som primär uppgift att visa bilister var det finns parkeringsplatser och ofta också hur 
många lediga platser som finns. Sekundärt kan parkeringsledningssystem synliggöra för bilister att det finns 
parkeringsmöjligheter och var dessa finns.  

En större parkeringsanläggning vid Burlöv kan med fördel kompletteras med dynamiska skyltar ute vid motorvägen vid 
lämpliga avfarter. Här får bilisterna information om att det finns parkeringsmöjligheter och hur många 
parkeringsplatser som är tillgängliga.  

För att ett parkeringsledningssystem ska fungera väl, så krävs det att det finns möjlighet att registrera hur många 
fordon som åker in och hur många som lämnar. Systemet behöver kunna hålla koll på hur beläggningen av 
parkeringsanläggningen ser ut. Det behövs ofta också någon form av manuell kalibrering av systemet, då inte alla 
fordonspassagerar registreras korrekt. Om det är gemensam in- och utfart till en parkeringsanläggning inom vilken där 
publika och icke-publika platser är blandade, kan systemet för att hålla reda på antalet upptagna parkeringsplatser bli 
komplicerat.  

 
Figur 4 Parkeringsledningssystem vid Mobilia i Malmö. Skylten sitter så den är synlig för trafik in mot Malmö från Trelleborg 

Som komplettering till ett parkeringsledningssystem i nära anslutning till en järnvägsstation, kan det vara lämpligt att 
också informera bilisterna om när nästa avgång med tåg är. Informationen synliggör att det finns bytesmöjligheter 
mellan bil och tåg, men informationen om tid till nästa avgång kan också underlätta för bilisterna att planera för att 
parkera och ta sig till perrongen. Informationen om nästa avgång ska givetvis vara så utformad att bilisterna inte blir 
stressade och känner sig tvingade till vårdslös körning eller parkering.  

357



 

 

 
 
 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  
Parkeringsutredning Burlövs station Henrik Silfverstolpe, Ebba Gröndahl, Anna Persson och Per 

Solér 
 

UPPDRAGSNUMMER DATUM  
10253943 2017-10-27  

 12 (14) 
 

  

 U:\Burlov\Kommunledningskontoret\Planeringsavdelningen\DETALJPLANER\1. PÅGÅENDE PLANER\KRONETORP\KS 2016_665 Dp Burlöv C\11 UNDERLAG\Parkering\parkeringsutredning 
wsp\PM Pendlarparkering Burlöv station 20171027.docx 

 
Figur 5 Bilden visar variabel skylt på Värmdöleden, Stockholm. Här visas både tid för nästa och nästnästa avgång samt antalet lediga 
parkeringsplatser på pendelparkeringen vid Sickla. Bilden kommer från rapporten "Smart infartsparkering", 2010, Trafikverket. 

För att öka servicen till bilisterna finns det möjlighet att erbjuda bokning av parkeringsplats, så att bilisten inte riskerar 
att komma fram till en överfull parkeringsplats. Den osäkerhet som kan finnas runt huruvida det finns parkering eller 
inte,  kan bidra till att bilisterna inte väljer att parkera på en pendelparkering och resa vidare kollektivt.  

Bokningsbara parkeringsplatser har testats i Sickla inom projektet SmartInfart. De bokningsbara parkeringsplatserna 
utrustades med sensorer och digitala skyltar som visade på om platserna var bokade eller inte.  

 

Figur 6 Bild från www.smartinfart.se som visar en lösning i Sickla, Stockholm, där bilisterna får information om pendelparkering och där möjlighet 
finns att boka parkeringsplats. 
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8. Innovativa lösningar 

Pendlarparkering i världsklass 
En vanlig pendlarparkering är ofta endast en plats där en bil förvaras medan föraren tar bussen eller tåg till jobbet, 
skolan eller motsvarande. Under tiden bilen är parkerad så händer inget. Tiden utnyttjas inte på något sätt.  

Många människor upplever att det s.k. livspusslet kan vara svårt att få ihop. Den stora bristvaran är tid.  

En pendlarparkering i världsklass använder just den tomma tiden till att förenkla vardagen. När bilisten kommer 
tillbaka till pendlarparkeringen efter arbetsdagens slut, så är några av uppgifterna lösta.  

Runt pendlarparkeringen kan det byggas upp en rad olika tjänster som förenklar och tillför parkeringen 
(parkeringstiden) mervärde. I anslutning till pendlarparkeringen kan varor hämtas och lämnas. Vem skulle inte vilja 
kunna lämna in tvätt på väg till jobbet och hämta ut nystrukna skjortor på vägen hem? Varor som köpts på internet 
levereras och står klara för avhämtning i närheten av bilen när man kommer tillbaka. När man lämnar sin bil på 
pendlarparkeringen så lämnar man samtidigt in bilen på service, för tvätt eller för däckbyte. 

På en pendlarparkering i världsklass har själva parkeringen blivit något sekundärt. Hit åker man för att få tjänster 
utförda, samtidigt som bilen är parkerad. 

På en pendlarparkering i världsklass finns förutsättningar för många företag att kunna erbjuda tjänster i anslutning till 
parkeringen.  

En möjlighet är att erbjuda olika utlämningstjänster av paket och försändelser, så att pendlaren kan hämta upp ett 
paket på vägen hem. Genom att få paket levererade till pendelparkeringen behöver man inte uppsöka annat 
utlämningsställe, utan kan ordna med pakethämtning samtidigt som bilen hämtas.  

Det finns vissa typer av tjänster, som gör det möjligt att få paket levererade direkt till bilen. Volvo har Volvo In-car-
delivery, där bilägaren ger en annan person tidsbegränsad tillgång till att öppna bilen och ställa in beställda varor. 
Denna typ av leveranstjänster finns dock inte för alla bilmärken och det kan därför vara lämpligt att bygga upp ett 
system med utlämningsställen, som ofta är manuella, men inget hindrar att automatiska system för utlämning skapas. 
I Danmark finns den s.k. ”pakkeboksen” som är förvaringsboxar dit paket lämnas och där mottagare får ett SMS eller 
ett mejl med koder för att öppna en viss given förvaringsbox.  

Varianter på paketutlämning är möjligheten att erbjuda färdiga matkassar. Bilisten kan hämta upp en matkasse på 
vägen hem från tåget till bilen. Matkassen kan behöva förvaras i kylda utrymmen.  

Mobilitetstjänster och autonoma fordon 
Runt om i världen sker det en snabb utveckling av teknik och nya plattformar inriktade på att förenkla resandet och 
minska beroendet av att köra sin egen bil. Lösningarna kan innebära en möjlighet att i framtiden drastiskt minska 
behovet av parkering. 

För autonoma fordon finns det vittskilda prognoser för när detta kommer att få ett genomslag och kunna förändra 
bilägandet och färdmedelsvalen i en större omfattning. De mest teknikoptimistiska scenarierna säger att förändringen 
kommer att ha ägt rum 5-10 år efter att vi börjat tillåta självkörande fordon i städerna. Andra bedömare säger 
förändringen kommer att ske först någon gång efter år 2040. Den stora frågan är om självkörande fordon även 
kommer att ersätta det privata bilägandet eller inte. 

Om det privata bilägandet fortsatt kommer att dominera kommer behovet av parkering inte att ändras i antal. Det som 
kan förändras är att parkeringen kan flytta till mindre värdefull mark en bit utanför den centrala stadsmiljön.  

Om mobilitetstjänster eller delade fordon ersätter privata fordon kommer behovet av parkering att ersättas av ett 
behov av angöring vid start- och målpunkter. Här bör kommunen i framtiden se över frågan om angöring ska ske på 
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kvartersmark eller på allmän platsmark. Exempelvis skulle markplanet i en parkeringsanläggning (om den ligger 
centralt) kunna omvandlas till en attraktiv angöringsplats. 
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PM pendlarparkering
- möjliga parkeringslägen vid Burlöv Centralstation
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Dagsläge parkeringar vid Burlöv Center
Markparkering

Idag har Burlöv Center sammanlagt 1 483 besöksparkeringar 
inom de på bilden markerade områdena. Den västra delen 
(rosa område) som ska bebyggas i enlighet med pågående 
detaljplanearbete innehåller 400 platser. Resterande del 
(turkost område) innehåller totalt 1 083 platser. Därutöver 
finns ett antal platser som inte används av besökare i anslut-
ning till lastkajen öster om centret.

Burlöv Centers byggnadsvolym är idag ca 48 000 kvm. Enligt 
Burlövs kommuns parkeringsnorm för handel ger det ett 
sammanlagt behov av 936 platser.

Burlöv Center kan utifrån normen tillgodose det befinliga 
behovet på 936 parkeringar inom det gröna området. 

Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget

020m 20m 40m

 1083

 400

1. 0
2. 680
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Tillkommande behov

När Burlöv station byggs ut och detaljplan nr 262 för del av 
Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralastation bebyggs förändras 
förutsättningarna för parkeringsbehovet i området. 

- Tillkommande bostadsparkering vom bilpool utförs 
149 platser.

 - Besökparkering till bostäder 23 platser.

- Tillkommande parkering för kontorsbebyggelse 
5 platser. 

- Tillkommande parkering för butiker 69 platser.

- Ersättning av de 400 besöksparkeringsplatser som tagits 
bort.

- Pendlarparkering 720 platser 

Totalt nytt behov beräknas vara: 1366 platser

Beräkning av behov av antalet pendlarparkeringsplatser 
beskrivs i PM pendlarparkering Burlöv station (171027).                                 

Beräkning av behovet har skett utifrån bebyggelseförslaget 
som tagits fram som underlag till detaljplan för Burlöv 
Centralstation och är därfter beräknat i enlighet med 
kommunens p-norm. P-normen finns i ” Parkeringsprogram 
för Burlövs kommun” antaget 2016-03-21.

Nytt och förändrat behov

Illustrationsförslag ny bebyggelse i detaljplan nr 262 för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralastation. 
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Översikt möjliga parkeringsplatser

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger förslag på nya parkeringsplatser inom området i framtiden

020m 20m 40m

Nytt badhus

200 m frå
n stationen

500 meter från stationen

1. 130
2. 130

Nytt badhus
1. 0 
2. 180-240

1. 0 
2. ?

1. 0 
2. 200

1. 0 
2. 300

A

B

C

D

EF

G

H

1. 1083
2. ?

1. 400
2. 200

1. 0
2. 680

Identifierade lägen för möjliga framtida parkeringsplatser runt 
Brulöv Centralstation

Föreslagen parkering i två våningar under upphöjd gård i ny 
bebyggelse på nuvarande Burlöv Centers parkering (rosa område).

Föreslaget nytt parkeringshus i fyra våningar i anslutning till 
Burlöv Center (rött område).

Möjlig tillfällig markparkering i parkområde i anslutning till statio-
nen (lila område).

Möjlig tillfällig markparkering i parkområde längre från stationen 
(brunt område) 300-500 m från stationen.

Befintlig parkering i anslutning till Burlöv Center (turkost område). 

Fastighet i anslutning till stationen möjlig för markparkerings plat-
ser eller p-hus på del av ytan (blått område) .

Befintlig parkering i anslutning till befintligt badhus (gult område) 
500-550 m från stationen.

Föreslaget nytt parkeringshus i tre-fyra våningar vid nytt badhus 
under förtsättningar att befintlig kraftledning markförelägg 
(område ”Nytt badhus”).

Utöver ovanstående möjligheter är ett flertal andra projekt/
detaljplaner på gång i området, där parkering kommer att behö-
vas och tillskapas vilket ger ytterligare möjligheter till framtida 
samnyttjande och gemensamma parkeringar.

A

B

C

D

E

F

G

H
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Samnyttjande

Möjligheten att samnyttja p-platsers för olika parkeringska-
tegorier finns. Då alla platser utnyttjas av alla. Antaganden 
görs utifrån erfarenheter från liknande områden om hur 
många platser varje kategori nyttjar vid olika tider på dygnet.

Exempelet visar hur platserna kan samnyttjas i det stora 
parkeringshuset i anslutning till Burlöv Center. I tabellen 
visar hur parkerinsgbehov tillhörande ny bostads- och 
kontorsbebyggelse i anslutning till parkeringshuset tillsam-
mans med nytt butiksparkeringsbehov och återskapande av 
400 butiksparkeringar beräknats.

Vid samnyttjande i enlighet med detta förslag är fredagar 
kl. 16-19 det dimensionerande tillfälle då beläggningen är 
som högst. Totalt är då den beräknade beläggningen ca 680 
(grönmarkerad ruta). Ur tabellen kan ockås utläsas att antal 
pendlarparkeringar som får plats i parkeringsgaraget i detta 
exempel är 404 (gulmarkerad ruta). 

Kategori Brutto Vardag Fredag Lördag Natt
kl. 10-16 kl. 16-19 kl. 10-13

Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser
Bostäder, utan 
bilpool 25 0,3 7,5 0,8 20 0,4 10 0,9 22,5
Bostäder, 
besökande 1 0,3 0,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5
Butiker 469 0,5 234,5 0,8 375,2 1 469 0 0
Kontor 4 0,8 3,2 0,2 0,8 0,1 0,4 0,1 0,4
Pendlarparkering 404 1 404 0,7 282,8 0,1 40,4 0,1 40,4
Totalt 903 649,5 679,6 520,2 63,8

Genom samnyttjande av platserna kan dessutom ett antal pendlar parkerings platser inrymmas, 404.
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Förslag: etapp 1 

020m 20m 40m

Nytt badhus

200 m frå
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500 meter från stationen

1. 400
2. 200

1. 0
2. 680

1. 0
2. 200

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden

När parkeringsplatserna norr om Burlöv Center (rosa område) 
bebyggs med bostäder och servicefunktioner kan tillkommande 
parkeringsbehov lösas under gården till ett av kvarteren. 

I parkeringshuset (rött område) ryms 680 parkeringsplatser 
i fyra våningar. Med samnyttjande med bostäder, kontor och 
handel kan ungefär 400 pendlarparkeringsplatser skapas i 
parkeringshuset.

I denna etapp finns även möjlighet att anlägga markparkering 
i parkområdet nordväst om stationen (lila område). Här finns 
möjlighet till 200 platser. 

I etapp 1 finns alltså med samnyttjande av platserna i p-huset 
möjligheten att skapa 600 pendlarparkeringsplatser.
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Förslag: etapp 2 

020m 20m 40m

Nytt badhus
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500 meter från stationen

1. 0
2. ?

1. 1083 
2. ?

Burlöv Centers nordöstra parkering (turkost område)

Den nordöstra delen av parkeringen på Burlöv Center 
(turkost område) kan komma att bebyggas med nya bostäder 
och serviceverksamheter. En förutsättning för detta är att 
skapa nya parkeringsmöjligheter i p-hus eller garage. Detta 
ger möjlighet att skapa fler pendlarparkeringar.

Tågarp 16:72 (blått område)

Området norr om stationen kan komma att utvecklas med 
främst kontor. För att möjliggöra det behövs nya parkerings-
möjligheter i p-hus eller garage. Pendlarparkering kan då 
samnyttjas med kontorsparkering.

Sammanfattning etapp 2

Möjlighet finns att i etapp 2 ersätta de markpendlarpar-
keringar  (lila område) som beskrivits i etapp 1. Mark nära 
stationen kan då frigöras till annat ändamål. Ett alternativ är 
att ersätta bullervallen mot järnvägen i det lila området med 
ett parkeringshus. Oavsett hur utvecklingen blir finns möjlig-
heten att skapa de resterande 120 pendlarparkeringsplat-
serna i nära anslutning till stationen.

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden
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Fler möjligheter på kommunal mark
Befintligt och nytt badhus (gult område)

Vid det befintliga badhuset finns markparkering som delvis 
kan fungera som långtidsparkering för tågresenärer tills 
den bebyggs. I detaljplan för ett nytt badhus möjliggörs ett 
parkeringshus i tre eller fyra våningar, om högspänningsled-
ningen markförläggs. Delar av parkeringshuset kan också 
fungera för långtidsparkering.

Befintlig parkering till badhuset har ca 130 platser. Ett nytt 
parkeringshus kan ge upp till 240 platser. Den befintliga 
parkeringen ligger 500 m från stationen.

Parkområde längre bort från stationen (brunt område)

Här finns möjligheten att skapa ca 300 markparkeringar 
belägna 300-500 m från stationen.

020m 20m 40m

Nytt badhus

200 m frå
n stationen

500 meter från stationen

1. 0
2. 300

1. 130
2. 130

1. 0
2. 180 - 240

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden
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PM PARKERINGSUTREDNING DP FÖR DEL AV TÅGARP 15:1 M FL, 
BURLÖV CENTRALSTATION 

Parkeringsbehov 
I den här utredningen har vi studerat parkeringsbehovet för bil och cykel för exploateringen i detaljplanen för del av 
Tågarp m fl. Som underlag för beräkningen har kommunen utgått ifrån bruttototalareor från arbetet med 
kvartersutformningen för bostäder, kontor respektive handel. 

 Kvm bruttototalarea 
(BTA) 

Bostäder, 31 700 

Kontor 4 000 

Handel 2 800 

 

För beräkningen enligt kommunens parkeringsprogram behöver vi antalet lägenheter. Här antar vi därför 100 kvm 
BTA per lägenhet vilket ger att antalet lägenheter blir 317 stycken. Enligt kommunens direktiv antas lägenheterna 
fördelas på 200 stycken små lägenheter (1-2 RoK) respektive 117 större lägenheter (> 2 RoK). 

Parkeringstalen som används är hämtade från kommunens parkeringsprogram. Med införandet av bilpooler för 
bostäder medger parkeringsprogrammet en reduktion av antalet platser för boende med 20%.  

Parkeringsberäkning bil    

 Antal 
bostäder/kvm 
BTA 

Parkeringstal 
boende/anställd 

Parkeringstal 
besökande 

Platser 
boende/anställd 

Platser med 
bilpool för 
boende 

Platser 
besökande 

Bostäder, 
1-2 RoK 

200 0,7 per bostad 0,1 per bostad 140 112 20 

Bostäder, 
> 2 RoK 

117 0,9 per bostad 106 85 12 

Kontor 4 000 12 per 1 000 kvm 
BTA 

1 per 1 000 
kvm BTA 

48  4 

Handel 2 800 4,5 per 1 000 kvm 
BTA 

15 per 1 000 
kvm BTA 

13  42 

 

För motsvarande beräkning för cykel är inte parkeringstalen uppdelade på boende/anställd och besökande. 

 

 

Parkeringsberäkning cykel  
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 Antal 
bostäder/kvm 
BTA 

Parkeringstal  Platser 

Bostäder, 
1-2 RoK 

200 1,5 per bostad 300 

Bostäder, 
> 2 RoK 

117 2,5 per bostad 293 

Kontor 4 000 15 per 1 000 kvm 
BTA 

60 

Handel 2 800 22 per 1 000 kvm 
BTA 

62 

 

Samnyttjande och successiv parkeringsplanering 
I området idag finns cirka 1 600 bilparkeringsplatser tillhörande handelsverksamheten på Burlöv Center. Genom 
samnyttjande mellan de olika parkeringsbehoven som finns och kommer att finnas i området går det att undvika att 
bygga mer parkering än vad som faktiskt behövs. Lösningen innebär att använda sig av befintliga parkeringsplatser 
för att delvis även tillgodose tillkommande behov. För att alla parter ska vara trygga med lösningen krävs en successiv 
uppföljning av efterfrågan på parkering i takt med att området omvandlas som är kopplad till en handlingsplan med en 
tydlig ansvarsfördelning om behoven blir större än utbudet. 

Behov Burlöv Center och pendlarparkering 
Maxutnyttjande av en parkering utan parkeringsvägledning brukar antas vara ca 80% av den teoretiska kapaciteten. 
För Burlöv Center blir då maxbehovet ca 1 280 platser vilket blir bruttobehovet i beräkningen av samnyttjandet. 

 

Ändamål Brutto Vardag Fredag Lördag Natt 

  kl. 10-16 kl. 16-19 kl. 10-13  
          
 

 
Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser 

Bostäder, 
boende 197 30% 60 80% 158 40% 79 90% 177 
Bostäder, 
besökande 32 30% 10 80% 26 40% 13 50% 16 
Butiker, 
tillkommande 55 50% 28 80% 44 100% 55 

 
0 

Butiker, 
existerande 1280 50% 640 80% 1024 100% 1280  0 
Kontor 52 80% 42 20% 10 10% 5 10% 5 
Pendling 720 100% 720 70% 504 10% 50 10% 72 
Totalt 2336 

 
1500 

 
1766 

 
1482 

 
271 

 

Med samnyttjande minskar totalbehovet med cirka 25 % till mellan 1 700 – 1 800 platser. Beräkningen är genomförd 
med schablonsiffror för beläggningsgrad för olika ändamål som är hämtade från kommunens Parkeringsprogram. 
Siffrorna måste så klart ses över i den fortsatta planeringen av parkeringen i området. 

För pendlarparkeringen har vi antagit ett behov av 720 platser till år 2025, se PM Parkeringsutredning Burlöv station. 
Tillkomsten av pendlarparkeringen kommer sannolikt öka antalet kunder till Burlöv Center då pendlarparkerarna 
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kommer att kombinera inhandling med sin pendling till och från jobbet. Samtidigt är sannolikt en del av de nya 
pendlarparkerarna kunder redan idag.  

Det kan vara svårt att hålla isär behoven enligt tabellen ovan vilket i sig ökar möjligheten med en effektiv 
parkeringsplanering. Vid den dimensionerande tidpunkten i beräkningen, fredag eftermiddag kl. 16-19, är har 
beläggningen för pendlarparkering sjunkit till 70 %. Vad som kommer att ha hänt är att en del av pendlarparkerarna då 
kan sägas ha blivit butiksparkerare utan att de har flyttat bilen. 

Flexibilitet 
Exploateringen i detaljplanen tar i anspråk ca 400 platser som försvinner på dagens parkeringsyta. Som 
planeringsinriktning gäller nu att ett parkeringshus ska byggas inom detaljplanen med tre våningar med ca 160 platser 
per våning, totalt 480 platser. Möjlighet finns att gå upp till fyra våningar varför det kan sägas finnas en beredskap för 
ytterligare 160 platser. 

För att möta behovet av pendlarparkeringen är kommunen öppen för att anlägga ca 200 platser på den nordvästra 
sidan av spåren, dessa platser ska då hållas utanför en beräkning av samnyttjande. 

Parkeringssystem 
För att samnyttjandet ska fungera i praktiken krävs ett parkeringssystem som hanterar både vägledning, reglering och 
bevakning. Förutom parkeringsvägledning ute vid det övergripande vägnätet behövs exempelvis en möjlighet för 
pendlarparkerare att boka plats och en intern parkeringsvägledning vid infarterna till själva området. 
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2019-01-21 Beslutsida 1 av 1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:522-214

§ 25
Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl. väster om stora Bernstorps gård

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att, under förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploate-
ringsavtal finns, anta i ärendet redovisad detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora 
Bernstorps gård.

Reservationer
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Rolf Hagmann (SD).

___

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och 
Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – icke 
störande verksamheter. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Dessa är en 
del av gårdens kulturvärde och skyddas i planförslaget. 

___

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag PLU 2019-01-16, § 2
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-01-16 Beslutsida 1 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KS/2016:522-214

§ 2
Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl. väster om stora Bernstorps gård

Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande för Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster 
om Stora Bernstorps gård

Kommunstyrelsens planutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att, under förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget exploate-
ringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora 
Bernstorps gård.

Reservationer
Rolf Hagmann (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och 
Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – icke 
störande verksamheter. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Dessa är 
viktiga för upplevelsen av gården och är en del av gårdens kulturvärde. Därför skyddas de i planförslaget. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen. Översikts-
planen visar området som en del av grönstrukturen och i cykelvägnätet i kommunen. I planbeskrivningen 
redovisas möjligheten att binda samman cykelvägnätet och grönstrukturen genom att nyttja allmänplats-
mark i gällande planer i närområdet. 

Förslaget var på samråd 19 februari till 16 mars 2018. Under samrådstiden inkom främst synpunkter gäl-
lande förslagets verkan på natur- och kulturmiljön runt Stora Bernstorps gård. Efter samrådet komplette-
rades förslaget med en tydligare beskrivning av konsekvenserna för natur- och kulturmiljön. Som kom-
pensation för tidigare avverkning av träd inom planområdet ska plantering av träd ske på kommunens 
naturmark i närområdet. Detta regleras i exploateringsavtal.

Planförslaget var på granskning under tiden 25 november till 16 november 2018. Efter granskningen har 
inga ändringar av förslaget gjorts. Det bedöms därför lämpligt att gå vidare med förslaget till antagande.

Yrkanden
Rolf Hagmann (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Planutskott Sammanträdesdatum 2019-01-16 Beslutsida 2 av 2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
___
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TJÄNSTESKRIVELSE 

DATUM

2019-01-11

1/3

DIARIENUMMER

KS/2016:522-214

Kommunledningsförvaltningen 
Handläggare: Mikael Larsson
Telefon: 040-625 61 46
E-post: mikael.larsson2@burlov.se

Kommunstyrelsen 

Antagande av detaljplan för Sunnanå 12:3 m.fl., väster 
om Stora Bernstorps gård

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 
12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med be-
stämmelsen Z – icke störande verksamheter. Intill Stora Bernstorps gård finns ett antal stora 
träd, b.la ek och bok. Dessa är viktiga för upplevelsen av gården och är en del av gårdens kultur-
värde. Därför skyddas de i planförslaget. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande eftersom den strider mot översiktsplanen. 
Översiktsplanen visar området som en del av grönstrukturen och i cykelvägnätet i kommunen. I 
planbeskrivningen redovisas möjligheten att binda samman cykelvägnätet och grönstrukturen 
genom att nyttja allmänplatsmark i gällande planer i närområdet. 

Förslaget var på samråd 19 februari till 16 mars 2018. Under samrådstiden inkom främst syn-
punkter gällande förslagets verkan på natur- och kulturmiljön runt Stora Bernstorps gård. Efter 
samrådet kompletterades förslaget med en tydligare beskrivning av konsekvenserna för natur- 
och kulturmiljön. Som kompensation för tidigare avverkning av träd inom planområdet ska plan-
tering av träd ske på kommunens naturmark i närområdet. Detta regleras i exploateringsavtal.

Planförslaget var på granskning under tiden 25 november till 16 november 2018. Efter gransk-
ningen har inga ändringar av förslaget gjorts. Det bedöms därför lämpligt att gå vidare med 
förslaget till antagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar

att godkänna i ärendet redovisat granskningsutlåtande för Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 
m.fl., väster om Stora Bernstorps gård

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att, under förutsättning att ett av exploatören underskrivet och av kommunfullmäktige antaget 
exploateringsavtal finns, anta i ärendet redovisad Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väs-
ter om Stora Bernstorps gård
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BURLÖVS KOMMUN 2019-01-11 KS/2016:522-214 2/3

Redogörelse för ärendet
Planområdet ligger i Sunnanå i södra delen av Burlövs kommun och omfattar del av fastigheter-
na Sunnanå 12:1 och Sunnanå 12:3. Det avgränsas av Starrvägen i norr, Staffanstorpsvägen i 
söder och omgivande industrier i öst och väst. Syftet med detaljplanen är att pröva lämplighe-
ten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 12:29 genom att planlägga 
området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – icke störande verksamheter. 
Fastighetsägarna till Sunnanå 12:29 vill köpa en del av kommunens mark på fastigheten Sun-
nanå 12:1 väster om sin fastighet. En del av syftet är således att möjliggöra en sådan marköver-
låtelse.

Planförslaget omfattar även en liten del av fastigheten Sunnanå 12:25. Denna del är i dag plan-
lagd som natur. I förslaget ändras detta till Z-verksamheter för att användningsgränsen i detalj-
planen och fastighetsgräns ska sammanfalla.

Den 1 mars 2016 beslutade Miljö- och byggnämnden om ett tidsbegränsat bygglov för uppställ-
ning av fordon och parkering på fastigheten Sunnanå 12:3. Efter att det tidsbegränsade bygglo-
vet givits inkom ansökan om planbesked där de sökande uttryckte önskan att omvandla natur-
mark till kvartersmark för att kunna nyttja marken inom ramen för deras verksamheter. De sö-
kande gavs positivt planbesked av planutskottet 2016-10-17 § 43.

I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), framhävs att naturmarken i gäl-
lande plan binder samman Sege å, Stora Bernstorps gård och Bernstorps mosse. Detta pekas ut 
som en viktig länk i den övergripande grönstrukturen. Detaljplanen strider således med över-
siktsplanen och handläggs därför med utökat planförfarande. I planbeskrivningen redovisas 
möjligheten att binda samman cykelvägnätet och grönstrukturen genom att nyttja allmänplats-
mark i gällande planer i närheten. 

Planområdet utgörs till största del av en öppen och plan grusyta som används till fordonsupp-
ställning. Norra delen av planområdet, som ägs av kommunen, består av gräsbeklädda högar 
med schaktmassor. När det tidsbegränsade bygglovet gavs avverkades sly och sjuka träd medan 
de äldre träd som bedömdes välmående bevarades i enlighet med föreskrifter i det tidsbegrän-
sade bygglovet. Träden finns i planområdets södra del, vid infart och parkering till Stora 
Bernstorps gård. Dessa är viktiga för upplevelsen av gården och är en del av gårdens kulturvär-
de. Därför skyddas de i planförslaget. Som kompensation för tidigare avverkning av träd inom 
planområdet ska plantering av träd ske på kommunens naturmark i närområdet. Detta regleras i 
exploateringsavtal.

Förslaget var på samråd tidig vår 2018. Efter samrådet kompletterades förslaget med en tydliga-
re beskrivning av konsekvenserna för natur- och kulturmiljön. Skyddet för träd inom planområ-
det stärktes genom att krav på återplantering vid fällande av träd infördes. 

Planförslaget var på granskning under tiden 25 november till 16 november 2018. Efter gransk-
ningen har inga ändringar av planförslaget gjorts. Det bedöms därför lämpligt att gå vidare med 
förslaget till antagande.

Lars-Åke Ståhl
Kommundirektör Kerstin Torseke Hulthén

Planchef
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Ärendebilagor

Tjänsteskrivelse 2019-01-11
Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Beslut i ärendet delges

Falkenklev Logistik
Wacker-Neuson AB
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Lokalgata

Allmänna platser

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan

Detaljplanegräns

GRÄNSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela plan-
området. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Kvartersmark

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

Byggnad får inte uppföras

Begränsning av markens utnyttjande

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Huvudmannaskap

Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar

MARKENS ANORDNANDE

Ändrad lovplikt, lov med villkor
Marklov krävs för fällande av träd med stamdiameter överstigande 20 cm
mätt 1 m från mark inom område angivet med bestämmelsen n1. Vid
fällande av träd ska återplantering ske.

Träd med stamdiameter över 20 centimeter mätt
1 meter över mark ska bevaras

Användningsgräns

Z 

Endast parkeringsplats för personbilar får finnas

GATA

u

n
parkering

1

Administrativ gräns

Z 

u

n1

GATA

parkering

Z 

PLANKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Skala 1:1000 (A3) 

Detaljplan för del av
Sunnanå 12:3 m.fl, väster om Stora 

i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län
Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2017-05-15

Planchef Handläggare

Diarienummer

Laga kraft

DP 263

ANTAGANDEHANDLING 2019-01-16

Kerstin Torseke Hulthén

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Planprogram
Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser

HANDLINGAR

Samrådsredogörelse

Antagande

KS/2016:522

XXX

GRUNDKARTA BETECKNINGAR

XXX

Mikael Larsson

1010 5 0 20 30 40 50 M

Bernstorps gård

378

AutoCAD SHX Text
8,9

AutoCAD SHX Text
9,4

AutoCAD SHX Text
11,8

AutoCAD SHX Text
11,0

AutoCAD SHX Text
8,5

AutoCAD SHX Text
9,3

AutoCAD SHX Text
10,2

AutoCAD SHX Text
11,0

AutoCAD SHX Text
9,9

AutoCAD SHX Text
9,7

AutoCAD SHX Text
9,4

AutoCAD SHX Text
9,0

AutoCAD SHX Text
8,7

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
9,1

AutoCAD SHX Text
9,5

AutoCAD SHX Text
12,2

AutoCAD SHX Text
8,6

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
8,9

AutoCAD SHX Text
8,3

AutoCAD SHX Text
7,8

AutoCAD SHX Text
7,2

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
13,2

AutoCAD SHX Text
14,6

AutoCAD SHX Text
15,0

AutoCAD SHX Text
14,5

AutoCAD SHX Text
12,9

AutoCAD SHX Text
12,2

AutoCAD SHX Text
13,6

AutoCAD SHX Text
16,3

AutoCAD SHX Text
13,6

AutoCAD SHX Text
12,9

AutoCAD SHX Text
12,8

AutoCAD SHX Text
11,7

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
14,1

AutoCAD SHX Text
13,1

AutoCAD SHX Text
12,8

AutoCAD SHX Text
12,5

AutoCAD SHX Text
13,0

AutoCAD SHX Text
14,3

AutoCAD SHX Text
10,9

AutoCAD SHX Text
10,7

AutoCAD SHX Text
11,1

AutoCAD SHX Text
11,2

AutoCAD SHX Text
7,0

AutoCAD SHX Text
7,2

AutoCAD SHX Text
7,2

AutoCAD SHX Text
7,6

AutoCAD SHX Text
7,7

AutoCAD SHX Text
7,8

AutoCAD SHX Text
7,9

AutoCAD SHX Text
7,7

AutoCAD SHX Text
7,7

AutoCAD SHX Text
10,7

AutoCAD SHX Text
10,3

AutoCAD SHX Text
9,4

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
9,8

AutoCAD SHX Text
10,6

AutoCAD SHX Text
10,4

AutoCAD SHX Text
9,8

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
9,0

AutoCAD SHX Text
9,6

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
10,5

AutoCAD SHX Text
10,2

AutoCAD SHX Text
9,7

AutoCAD SHX Text
10,0

AutoCAD SHX Text
9,4

AutoCAD SHX Text
9,1

AutoCAD SHX Text
7,8

AutoCAD SHX Text
7,7

AutoCAD SHX Text
7,8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9,2

AutoCAD SHX Text
8,8

AutoCAD SHX Text
X=6165500

AutoCAD SHX Text
Y=124500

AutoCAD SHX Text
Y=124600

AutoCAD SHX Text
Y=124700

AutoCAD SHX Text
Y=124800

AutoCAD SHX Text
X=6165600

AutoCAD SHX Text
X=6165700

AutoCAD SHX Text
X=6165800

AutoCAD SHX Text
12:17

AutoCAD SHX Text
12:13

AutoCAD SHX Text
12:11

AutoCAD SHX Text
12:25

AutoCAD SHX Text
12:29

AutoCAD SHX Text
12:8

AutoCAD SHX Text
12:9

AutoCAD SHX Text
12:5

AutoCAD SHX Text
12:23

AutoCAD SHX Text
12:14

AutoCAD SHX Text
12:3

AutoCAD SHX Text
12:46

AutoCAD SHX Text
12:1

AutoCAD SHX Text
12:38

AutoCAD SHX Text
12:54

AutoCAD SHX Text
SUNNANÅ GA:1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Beteckningar:

AutoCAD SHX Text
Traktgräns , kvarterstraktgräns

AutoCAD SHX Text
Fastighetsgräns

AutoCAD SHX Text
Annangräns (rättighet m.m)

AutoCAD SHX Text
Rutnätskryss

AutoCAD SHX Text
Registernummer för fastighet med kvartersnamn

AutoCAD SHX Text
Registernummer för fastighet med traktnamn

AutoCAD SHX Text
Registernummer för samfällighet

AutoCAD SHX Text
Registernummer för gemensammhetsanläggning

AutoCAD SHX Text
Plangräns

AutoCAD SHX Text
Användningsgräns

AutoCAD SHX Text
Egenskapsgräns

AutoCAD SHX Text
Bostadshus resp. uthus karterat efter husliv.

AutoCAD SHX Text
Bostadshus resp. uthus karterat efter takkonturen.

AutoCAD SHX Text
Kyrka

AutoCAD SHX Text
Byggnad i allmänhet.

AutoCAD SHX Text
Transformatorbyggnad

AutoCAD SHX Text
Skärmtak

AutoCAD SHX Text
Staket eller plank

AutoCAD SHX Text
Stenmur

AutoCAD SHX Text
Stödmur

AutoCAD SHX Text
KVARTERET

AutoCAD SHX Text
Kvartersnamn som utgör del av fastighetsbeteckning

AutoCAD SHX Text
SUNNANÅ

AutoCAD SHX Text
Traktnamn

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
13:2

AutoCAD SHX Text
S:7

AutoCAD SHX Text
GA:2

AutoCAD SHX Text
Slänt

AutoCAD SHX Text
Gräns mellan gångbana och körbana

AutoCAD SHX Text
Dike

AutoCAD SHX Text
Strandlinje

AutoCAD SHX Text
Ägoslagsgräns

AutoCAD SHX Text
Enstaka träd

AutoCAD SHX Text
Barrskog resp. lövskog symboler

AutoCAD SHX Text
Åker

AutoCAD SHX Text
Ängs- hag- eller betesmark

AutoCAD SHX Text
Kärr, mosse, sankmark

AutoCAD SHX Text
Vattenyta

AutoCAD SHX Text
vy

AutoCAD SHX Text
Järnvägsspår

AutoCAD SHX Text
1150

AutoCAD SHX Text
Polygonpunkt

AutoCAD SHX Text
Stolpe

AutoCAD SHX Text
Belysningsstolpe

AutoCAD SHX Text
Fornlämning

AutoCAD SHX Text
Elledning i mark

AutoCAD SHX Text
Teleledning

AutoCAD SHX Text
Häck

AutoCAD SHX Text
Väg

AutoCAD SHX Text
Gångstig

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
Markhöjd

AutoCAD SHX Text
Höjdkurvor

AutoCAD SHX Text
13.1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
VA

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem i höjd: RH2000

AutoCAD SHX Text
Grundkartan upprättad 2018-01-17

AutoCAD SHX Text
av Solvig Olsson, METRIA AB

AutoCAD SHX Text
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
Gasledning

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
Fjärrvärmeledning

AutoCAD SHX Text
F



 DP 263 

KS/2016:522 

 1 

BURLÖVS KOMMUN 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

 

 
  

 

Detaljplan för 
del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård 

Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län 
Antagandehandling 2019-01-16 

 
PLANBESKRIVNING

 
379



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård 

Antagandehandling, 2019-01-16  2 (18) 

februari 2018 höst 2018 vinter 2019 vår 2019 

Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom 
kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen 
får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta, 
som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som 
inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.  

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett 
givet förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Denna detaljplan planläggs med utökat förfarande som 
omfattar två remissrundor (samråd och granskning) där sakägare, myndigheter och andra 
berörda kan komma in med synpunkter. Därefter antar kommunstyrelsen/ 
kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen överklagar beslutet att anta 
planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att antagandet anslagits. Därefter kan bygglov 
ges och utbyggnaden påbörjas.  

Denna detaljplan handläggs med utökat planförfarande på grund av att den strider mot 
översiktsplanen. Denna planhandling tillhör antagandeskedet. Om inga oförutsedda 
händelser inträffar, antas planen vinna laga kraft tidig vår 2019.  
 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 
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PLANENS SYFTE  
Syftet är att pröva lämpligheten att utöka verksamhetsområdet på Sunnanå 12:3 och Sunnanå 
12:29 genom att planlägga området väster om nämnda fastigheter med bestämmelsen Z – 
Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Fastighetsägarna till Sunnanå 12:29 vill 
köpa en del av kommunens mark på fastigheten Sunnanå 12:1 väster om sin fastighet. En del 
av syftet är således att möjliggöra en sådan marköverlåtelse. Intill Stora Bernstorps gård 
finns ett antal stora träd, b.la ek och bok. Detta är viktigt för gårdens kulturmiljövärde som 
friliggande gård i landskapet med omgivande trädgård och vegetation. Gården, som inte 
ingår i denna plan, skyddas av skyddsbestämmelsen q i gällande plan och träden väster om 
gården skyddas i denna plan. 

HANDLINGAR 
Planhandlingarna omfattar: 

• Plankarta med planbestämmelser och grundkarta 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Samrådsredogörelse 

BAKGRUND  
Den 1 mars 2016 beslutade Miljö- och byggnämnden om ett tidsbegränsat bygglov för 
uppställning av fordon och parkering på fastigheten Sunnanå 12:3. Efter att det 
tidsbegränsade bygglovet givits inkom ansökan om planbesked där sökande uttryckte önskan 
att omvandla naturmark till kvartersmark för att kunna nyttja marken som uppställningsplats 
för fordon inom ramen för verksamheterna på fastigheterna Sunnanå 12:1 och 12:3. 
Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2016-10-17 § 43 att lämna ett positivt planbesked 
gällande del av fastigheterna Sunnanå 12:1 samt Sunnanå 12:3.  

Plandata 
Planområdet ligger i Sunnanå i södra 
delen av Burlövs kommun. Planområdet 
omfattar del av fastigheterna Sunnanå 
12:1 och Sunnanå 12:3. Det avgränsas 
av Starrvägen i norr, Staffanstorpsvägen 
i söder och omgivande industrier i öst 
och väst. Planområdets areal uppgår till 
ca 9800 m2 (0,98 ha). Sunnanå 12:3 är 
privatägd och ingår i 
verksamhetsfastigheten som fortsätter 
österut.  

Del av Sunnanå 12:1 ägs av Burlövs 
kommun. Ägaren till fastigheten 
Sunnanå 12:29 önskar utöka sin fastighet 
och köpa del av Sunnanå 12:1 när 
detaljplanen vunnit laga kraft. Söder om 
Staffanstorpsvägen ingår del av 
fastigheten Sunnanå 12:25 där 
plangränserna anpassas till befintlig 
fastighetsgräns. Flygbild över Sunnanå med Stora Bernstorps gård. Planområdets 

gränser visas med svart markering. 

Kommunägd mark 
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Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken/Betydande miljöpåverkan 
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Kulturmiljölagen 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Eventuella fornlämningar som är dolda 
under mark är skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om det påträffas 
fornlämningar i samband med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 
underrättas. 

Översiktsplan 
I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (2014), framhävs att naturmarken i 
gällande plan binder samman Sege å, Bernstorps gård och Bernstorps mosse. Detta pekas ut 
som en viktig länk i den övergripande sammanhängande grönstrukturen enligt 
översiktsplanen. Detaljplanen strider därför mot översiktsplanen. 

Bevarandeplan 
Planområdet gränsar till den herrgårdsliknande Stora Bernstorps gård. Bevarandeplanen för 
Burlövs kommun (2000) pekar ut denna gård som en av de bevarandevärda fritt liggande 
gårdar som var typiska för den skånska jordbruksnäringen efter enskiftet. Bevarandeplanen 
påpekar att det är viktigt att ta hänsyn till hela den omgivande miljön. Vid Stora Bernstorp 
anses parken och läget på en platå med utsikt över jordbruksmarken förstärka den 
herrgårdsliknande karaktären.  

Detaljplan 
Planområdet ingår i detaljplan nr 240 för 
Sunnanå 12:1 m.fl., Stora Bernstorp 2, 
vilken upprättades 2013. Inom planområdet 
anger detaljplanen bestämmelsen allmän 
plats – NATUR. Genomförandetiden gick ut 
2018-03-22. 

Området öster om planområdet är i samma 
plan (nr 240) planlagt för industrier och 
kontor. I detta område ligger Stora 
Bernstorps gård med tillhörande 
personalbostad och lusthus. Dessa 
byggnader har i gällande plan 
skyddsbestämmelsen q och får inte rivas 
eller förvanskas.  

Tidsbegränsat bygglov 
Den 1 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden om ett tidsbegränsat bygglov gällande 
uppställningsplats för distributionsfordon på fastigheten Sunnanå 12:3. I protokollet 
föreskrivs att hänsyn tas till befintlig växtlighet samt att gårdsmiljön runt närliggande Stora 
Bernstorps gård ska behålla sin karaktär. Beslutet innehåller dock inga krav på återställning 
av den vegetation och den gröna miljön runt gården. 

Detaljplan nr 240 

384



 DP 263 

KS/2016:522 

 7 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Platsens historia  
Enligt rapport från Malmö kulturmiljö (2008:033) är planområdet del i ett omfattande 
område som har ett storts tidsdjup vad gäller kulturlämningar. Efter ett partiellt enskifte 1794 
bildades Stora Bernstorps gård och var mellan slutet på 1700-talet och mitten på 1900-talet 
en av de fritt liggande gårdar som var karaktäriserande för den skånska jordbruksnäringen. 
Boningshuset, tillika huvudbyggnaden, byggdes 1794 och återuppbyggdes 1895 efter brand. 
Namnet Stora Bernstorp kommer från regementspastor Berndt Santesson som styrde över 
gården under tidigt 1800-tal.  

 

 

Flygfoton visar att planområdets 
centrala del utgjordes av odlingar 
under mitten av 1900-talet. På ett 
flygfoto från 1973 utgörs norra delen 
av planområdet av odlingar medan 
planområdets södra del består av ett 
parklandskap i form av 
sammanhängande öppna gräsytor 
omgivna av större ädellövträd. Gården 
var bebodd fram till tidigt 2000-tal, 
men det är oklart hur länge och i 
vilken skala jordburksverksamhet 
bedrevs på gården. På bilden till höger 
visas planområdet på ett flygfoto från 
1973. 

Områdets karaktär 
Den närmsta omgivningen kan till största del karaktäriseras som ett industrilandskap med 
mycket hårdgjord yta och tillhörande infrastruktur. Planområdets södra del gränsar till Stora 
Bernstorps gård som bryter mot industrilandskapets karaktär. Det gamla boningshuset och 
några tillhörande ekonomibyggnader ligger på en mindre upphöjning, omgivna av ett 
bestånd av väl utvecklade ädellövträd. Byggnaderna är skyddade med 
bevarandebestämmelser i gällande detaljplan och gården med omgivning omfattas i 
Bevarandeplan 2000 för Burlövs kommun. 

Stora Bernstorps gård (t.v.) med lusthus (t.h) sett från sydväst.  
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Natur och landskapsbild 

Mark och vegetation 
Planområdet utgörs idag till största del av en öppen och plan grusyta som används till 
fordonsuppställning. Norra delen av planområdet, som ägs av kommunen, består av 
gräsbeklädda schakthögar och en kortare serviceväg. 

När det tidsbegränsade bygglovet gavs avverkades sly och sjuka träd medan de äldre träd 
som bedömdes välmående bevarades i enlighet med föreskrifter i det tidsbegränsade 
bygglovet. Dessa träd finns i planområdets södra del, vid infart och parkering till Stora 
Bernstorps gård. I övrigt saknar planområdet växtlighet. Bilderna nedan visar flygfoton över 
planområdet med tre års mellanrum. Här visas hur vegetationen inom planområdet såg ut 
före och efter exploatering. 

En planbestämmelse om att bevara de träd som finns kvar, likt föreskriften i tidsbegränsat 
bygglov, har förts in i planförslaget.  

 

 

Grönstruktur 
De ädellövträd som växer närmast boningshuset har till stor del bevarats och framträder som 
en av få gröna dungar i Stora Bernstorps industriområde. Gårdsmiljön gränsar till 
planområdets södra del. 

Planförslaget innebär förändringar i grönstrukturen i Stora Bernstorp. Grönstråket som finns 
i översiktsplanen ersätts med nya grönstråk som beskrivs under gång- och cykeltrafik. 

Som kompensationsåtgärd föreslås att grupper med ädellövsskog planteras på kommunens 
naturmark i närområdet. 

Topografi 
Området sluttar från söder till norr. Längs stora delar av planområdets västra gräns finns en 
ca 2 meter hög vall av schaktmassor. Mellan vallen och uppställningsytan finns diken för 
dagvatten. Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering finns inga betydande lågpunkter inom 
planområdet.  

Flygfoto över planområdet år 2014 (t.v.) och 2017 (t.h.).  
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Verksamhetsområde 
Den tillkommande kvartersmarken föreslås få användningsbestämmelsen Z – Verksamheter 
med begränsad omgivningspåverkan som knyter an till bestämmelsen J2HK i detaljplan nr 
240. Bestämmelsen Z infördes i plan och bygglagen (PBL) 2015 efter att detaljplan 240 
vunnit laga kraft. Detaljplanen ger ett utökat användningsområde för verksamheter för 
fastigheterna Sunnanå 12:29 och Sunnanå 12:3. Ytan är i gällande detaljplan naturmark med 
syftet att binda sammangrönstrukturen och anlägga en gång- och cykelväg. Naturremsan 
löper genom ett industri- och verksamhetsområde, utan möjlighet till öppningar mot 
angränsande fastigheter i väst och öst. En smal gång- och cykelpassage skulle upplevas 
otrygg. Lämpligheten i föreslagen markanvändning bedöms med utgångspunkt i att det tar 
mycket lång tid att återskapa de naturvärden som fanns i området. Gång- och cykelvägens 
planerade sträckning omlokaliseras till mer lämplig plats och med hänsyn till angränsande 
markanvändning. Förslag på ny sträckning av gång- och cykelväg beskrivs nedan. 

Planen omfattar även en liten del av fastigheten Sunnanå 12:25, även denna del är i dag 
planlagd som natur. I förslaget ändras detta till Z-verksamheter för att gränsen för 
kvartersmark i detaljplanen och fastighetsgräns ska sammanfalla. Inom planområdet finns 
ingen bebyggelse. Planförslaget innefattar ingen ny byggrätt. 

Trafik  

Gång- och cykeltrafik 
Stora Bernstorps industri- och handelsområde är en av kommunens viktigaste målpunkter när 
det gäller arbete och handel. Möjligheterna att nå Stora Bernstorp med cykel från de tre 
närmsta orterna Arlöv, Malmö och Staffanstorp är relativt goda. Kopplingarna mellan gång- 
och cykelstråken inom Stora Bernstorp är på sina håll bristfälliga. I översiktsplanen föreslås 
en sträckning som kopplar samman stråket mellan Starrvägen norr om planområdet och 
Staffanstorpsvägen söder om planområdet i syfte att knyta samman dessa stråk. 

I översiktsplanen redovisas också ett planerat rekreationsstråk längs Sege å ca 100-150 meter 
norr om planområdet. Den föreslagna kopplingen mellan rekreationsstråket Sege å och 
nordöstra Malmö med Bulltofta rekreationsområde går delvis genom planområdet. I 
planförslaget ersätts sträckan av verksamhetsområde, vilket innebär att nya grönstråk bör 
utvecklas längs gång- och cykelvägarna. 

Befintliga cykelstråk, samt förslag till nya cykelstråk i Stora Bernstorp. 

Befintliga cykelvägar 

Föreslagna nya cykelvägar 

Cykelväg enl. Framtidsplanen som 
utgår enl. planförslaget 

BERNSTORPS MOSSE 
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Förslag till kompensation är att knyta samman befintliga cykelstråk på vardera sidan av Stora 
Bernstorps mosse med ett nytt stråk över befintlig grusväg mellan Stora Bernstorps mosse 
och fastigheten Sunnanå 12:15, där Hornbach ligger. Samtidigt föreslås att en koppling 
mellan Sege å och Staffanstorpsvägen mellan fastigheterna Sunnanå 12:54 och Sunnanå 8:47 
anläggs. Detta stråk ingår också i översiktsplanen. Följaktligen bör denna sträcka också 
kopplas till Santessons väg/Starrvägen för att skapa ett sammanhang i gång- och 
cykelvägsstrukturen och grönstrukturen i och runt Stora Bernstorp. Förslagen är möjliga att 
genomföra i gällande detaljplaner. 

Parkering och infarter 
Planområdet ingår i fastigheterna Sunnanå 12:3 med infart på planområdets östra sida och 
parkering till Stora Bernstorps gård vid planområdets sydvästra sida, samt Sunnanå 12:1 i 
norra delen av planområdet angörs från Starrvägen.  

I förslaget ryms också en parkering väster om Stora Bernstorps gård. Denna är ämnad för 
besökare till Stora Bernstorps gård och får inte användas som uppställningsplats för tunga 
fordon.  Gården, som omfattas av detaljplan 240, angörs via planområdets södra del. I 
nuvarande plan är ytan söder om infarten till parkeringen bestämd som naturmark. Detta 
ändras i planförslaget till lokalgata och ansluts till befintlig lokalgata.  

Hälsa och säkerhet 

Buller 
Eftersom planområdet ligger i närheten av kontorslokaler och arbetslokaler tillämpas 
användningsbestämmelsen Z, verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Detta 
motsvarar användningen på resten av fastigheterna enligt gällande plan.  

Teknisk försörjning  

Dagvatten 
Dagvatten från Sunnanå 12:1 i planområdets 
norra del leds på fastighetsmark mot 
anslutningspunkt i en mindre 
dagvattendamm på nordöstra delen av 
fastigheten Sunnanå 12:29.  

Ett avskärande dike längs norra sidan av 
Sunnanå 12:3 skiljer fastigheten från 
Sunnanå 12:1 och Sunnanå 12:29. Lutningen 
från syd till nord gör att diket tar hand om 
dagvatten från hårdgjord yta på Sunnanå 
12:3. Ett kompletterande dike av mindre 
storlek mellan vall och parkering längs 
fastighetens västra sida fångar upp 
resterande vatten. Dagvattnet går sedan via 
ledning mot större dagvattendamm norr om 
Starrvägen. Oljeavskiljare finns installerad 
för att rena dagvatten innan det släpps på 
dagvattennätet. Genomsläppliga ytor bör 
anläggas där det är möjligt. Bilden på höger 
sida visar en illustration över 
dagvattenhanteringen i området.  Blåmarkerade pilar visar flödesriktningar för 

dagvatten från planområdet.  
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Gasledning 
En gasledning går genom planområdet, ett par meter söder om planområdets norra gräns. Ett 
u-område upprättas i planen för att säkra möjlighet till underhåll av denna. Kontakt ska tas 
med ledningsägare innan arbete påbörjas i närheten av ledningarna I övrigt finns inga kända 
allmännyttiga ledningar inom planområdet. 
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PLANBESTÄMMELSER  

Användning av Mark 

Allmän plats  
GATA – Lokalgata (4 kap. 5§ 2 PBL) 

Gata för trafik som har sitt mål vid gatan. Gång- och cykelbana samt friväxande grönska 
utmed gatan får finnas. 

Kvartersmark  
Z – Verksamheter med begränsad omgivningspåverkan – (4 kap. 5 § 3, 11 § 2 och 30 § 
PBL) 
Verksamhetsområde för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning och andra 
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan.  

Begränsning av markens utnyttjande  

Byggnad får inte uppföras (4 kap. 11§ 1, 16§ 1 och 30§ PBL) 
 

Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras. Syftet med bestämmelsen är att Stora 
Bernstorps gård ska upplevas som friliggande eftersom detta är en del i dess kulturvärde. 

Markens anordnande 

Parkering – Endast parkeringsplats för personbilar får finnas (4 kap. 13§, 16§ PBL) 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa parkering för besökare till Stora Bernstorps gård 
och förhindra att ytan används som uppställningsplats för tunga fordon. 

n1 – Träd med stamdiameter överstigande 20 cm mätt 1 m från mark ska bevaras (4 
kap. 10§ PBL) 

Träden i planområdets södra del är viktiga för upplevelsen av Stora Bernstorps gård och 
skyddas därför med angiven bestämmelse. 

Administrativa bestämmelser  
 
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. (4 kap. 21 § PBL) 

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen 
ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång 
får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas 
(4 kap. 39 § PBL). 

Markreservat för allmännyttiga ändamål 
u – Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (4 kap. 6 § 
PBL)  

Bestämmelsen möjliggör bland annat gasledning och kulvert för kommunal 
dagvattenhantering under utfart från fastighet. Byggnad får inte uppföras. 
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Ändrad lovplikt, lov med villkor 
Marklov krävs för fällande av träd med stamdiameter överstigande 20 cm mätt 1m 
från mark inom område angivet med bestämmelse n1. Vid fällande av träd ska 
återplantering ske. (4 kap. 15§ PBL)  

Ger kommunen rätt att besluta om fällande av större träd inom benämnt område. 

Eftersom träden är värdefulla för landskapsbilden bör återplantering ställas som villkor i 
beslut då fällning av ett träd tillåts. Beslutet kan då innehålla krav på art/storlek. 
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljöbedömning enligt miljöbalken 
Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömningar 
och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 och 
22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Kommunen bedömer, utifrån vad som beskrivs under konsekvenser, att genomförande av 
denna detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Mark, luft, vatten 

Geoteknik 
Rådande markförhållanden och det faktum att inga byggnader tillåts inom planområdet gör 
att geoteknisk utredning inte bedöms nödvändig. 

Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft, eller yt- och 
grundvattenförekomster överskrids. Detta motiveras under följande rubriker. 

Vatten 
Sege Å är recipient för dagvatten. Ån har av länsstyrelsen klassificerats som 
otillfredsställande ekologisk status på grund av bland annat övergödning och miljögifter. 
Planförslaget bedöms inte ge mätbara effekter på vattenkvalitet eftersom användningen inte 
tillåter mer än service- och lagerverksamhet, handel eller småindustri. Förslaget ger inte 
någon ny byggrätt. Oljeavskiljare finns installerad för att rena dagvatten innan det lämnar 
fastigheten.  

Luft 
För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga halter. I de flesta fall ligger 
den allmänna luftföroreningshalten med stor marginal till lagkraven. Förslaget genererar 
ingen trafikökning eller förändringar i rådande trafikstruktur. 

Hälsa och säkerhet 

Trafikbuller/omgivningsbuller 
Det finns inga bostäder i omgivningen som kommer att påverkas av förslaget.  

Natur- och kulturmiljö 

Naturmiljö och biologisk mångfald 
I planområdets södra del finns äldre ädellövträd som skyddas i planförslaget. De har 
tillsammans med de träd som finns kvar vid Stora Bernstorps gård stor betydelse för den 
biologiska mångfalden och för landskapsbilden. Träden kring gården är en viktig del i det 
kulturmiljövärde som gården utgör. Förslaget innebär inga förändringar för naturmiljön och 
biologisk mångfald i jämförelse med nuvarande situation.  

I gällande detaljplan och översiktsplan pekas planområdet ut som natur och en del i planerat 
grönstråk mellan Sege Å och Stora Bernstorps mosse. Möjligheten att inom planområdet 
återskapa detta grönstråk och en biologisk korridor efter att bygglovet gått ut skulle ta 
mycket lång tid. Planförslaget pekar på en möjlighet att anlägga ett grönstråk längs 
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föreslagen gång- och cykelväg i angränsande plan. Sydost om planområdet finns ett område 
med naturmark där plantering av träd kommer att ske för att stärka naturkaraktären och 
grönstrukturen i området. Detta beskrivs närmare under följande rubriker. 

Kulturmiljö 

I Bevarandeplan 2000 pekas Stora Bernstorps 
gård ut som en av de bevarandevärda fritt 
liggande gårdar som var typiska för den skånska 
jordbruksnäringen efter enskiftet. Gårdens 
omgivande miljö pekas också ut som värdefull. 
Sedan bevarandeplanen upprättades har ett 
verksamhetsområde vuxit upp i gårdens nära 
omgivning. Detta har gradvis påverkat gårdens 
kulturmiljövärden och upplevelsen av Stora 
Bernstorps gård som en fritt liggande gård i 
jordbrukslandskapet har delvis gått förlorad.  
 
Gårdens omgivande gröna landskap anses i 
bevarandeplanen förstärka den herrgårds-
liknande karaktären. Detaljplan 240 från 2013, 
där stora delar av parkmiljön ligger på 
kvartersmark, samt tillfälligt bygglov från 
2016 har gemensamt bidragit till att 
undergräva bevarandeplanens syften. Stora 
delar av de gamla träden i den parkliknande 
miljön har därefter avverkats. 
 
Planförslaget befäster nuvarande situation på 
det som tidigare var parkens västra del. 
Föreslagen användning är i linje med de 
förändringar som skett till följd av en rad 
beslut som tagits efter att bevarande-planen 
upprättades.  

De träd som finns kvar inom planområdet 
skyddas med planbestämmelser. Detta, 
tillsammans med nedan nämnda 
kompensationsåtgärder, kommer att minska 
påverkan på kulturmiljön.  

Kompensationsåtgärder 
Träd planteras på kommunens naturmark i närområdet som kompensation för de träd som 
fällts på Sunnanå 12:3 och för att naturmarken på samma fastighet försvinner. Detta regleras 
genom exploateringsavtal. Åtgärden bidrar till att återskapa ett parklandskap vid gården, 
bredda den biologiska mångfalden och stärka områdets rekreativa värden.  

Planbeskrivningen innehåller också förslag på nya cykelvägar som kan anläggas inom 
gränsande detaljplaner för att ersätta det cykelstråk som pekas ut i Framtidsplanen. Förslaget 
ger en grönare och tryggare miljö runt cykelstråket eftersom sträckan genom handels- och 
industrimiljöerna i Stora Bernstorp är betydligt kortare. Det ger också en kortare 
pendlingsträcka för cyklister mellan Arlöv och östra Malmö när Sege Å-stråket blir utbyggt.  

 

Flygbild över planområdet med nuvarande markanvändning, 
sett från nordväst. 

Satellitbild över Stora Bernstorp från år 2000. 
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Sociala konsekvenser 

Befolkning och service (kommunal och kommersiell) 
Planförslaget tillgodoser det markbehov för uppställning av fordon som intilliggande 
verksamheter har. I och med att verksamheterna får tillgång till området gynnas 
sysselsättningen i dessa verksamheter och därmed näringslivet i Burlövs kommun.  

Jämställdhet 
Planförslaget medför att det grönstråk och den cykelväg som översiktsplanen visar genom 
planområdet måste förläggas i nytt läge. Ny sträckning ligger inte inom planområdet men 
kan genomföras i gällande planer. Förslagen ny sträckning bedöms ge en tryggare 
cykelmiljö. Rekreation och arbetspendling med cykel kompenseras därmed. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och samordnat genomförande av 
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan ska 
fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i frågor som rör 
exempelvis fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar eller vägar med mera 
regleras således genom respektive speciallag. 

Organisatoriska frågor 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, eftersom den strider mot översiktsplanen. 

Tidplan 
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under våren 2019.  

Genomförandetid  
Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft.  

Huvudmannaskap 
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet.  

Ansvarsfördelning  
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark.  

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan exploatering påbörjas. 

Avtal  

Köpeavtal  
Köpeavtal kommer att tecknas mellan kommunen och fastighetsägare. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal om kompensationsåtgärder för avverkning av träd och att naturmark 
tas bort kommer att tecknas mellan kommunen och fastighetsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Del av Sunnanå 12:1 regleras in i fastigheten Sunnanå 12:29. 

Ledningsrätt, servitut 
Eventuella avtal för ledning inom u-område på Sunnanå 12:1 följer med vid eventuell 
marköverlåtelse. 

Fastighetsplan  
Fastighetsplan erfordras ej. 
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Ekonomiska frågor  

Exploatering 
Följande kostnader kan komma att belasta kommunen: 

- Eventuella åtgärder på allmän platsmark – GATA. 
- Fastighetsreglering 

Intäkter tillkommer genom försäljning av del av fastigheten Sunnanå 12:1. 

Ledningar 
Den part som föranleder förändringar på befintliga ledningar eller anläggningar inom 
området står för samtliga kostnader i samband med detta, om inte annat avtalats. 

Tekniska frågor 

Befintliga ledningar  
Gasledning löper genom planområdets norra del inom u-område. 

MEDVERKANDE 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen genom planarkitekt Mikael Larsson på 
uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även representanter för berörda 
avdelningar, förvaltningar och myndigheter deltagit. 

 

 

Kerstin Torseke Hulthén   Mikael Larsson  

Planchef    Planhandläggare 

 

 

 

 

396



DP 263 
KS/2016:522 

BURLÖVS KOMMUN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Detaljplan för 
del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård 

Burlövs kommun, Skåne län 
Antagandehandling 2019-01-16 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
397



Granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om 
Stora Bernstorps gård   
 KS/2016:522 

Antagandehandling, 2019-01-16 2 (5) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 
Burlövs kommuns planutskott beslutade den 5 februari 2018 om samråd för Detaljplan för 
del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om Stora Bernstorps gård. Bedömning gjordes att 
detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Förslaget var på samråd 19 februari till 16 mars 2018. Detaljplanearbetet handläggs med 
utökat förarande. 

GRANSKNING 
Planförslaget var på granskning under tiden 25 november till 16 november 2018 enligt plan- 
och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21.  

Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare 
Detaljplanen har varit utsänd för granskning till länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och 
kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. 
Förslaget har under granskningstiden varit tillgängligt på Medborgarhuset i Arlöv, 
biblioteket i Arlöv, samt på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar under granskningstiden inkomna skrivelser. 
Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under granskningen har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 
Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne 
Trafikverket 
Räddningstjänsten Syd 
Sydvatten AB 
VA Syd, vatten 
VA Syd, avfall 
Svenska Kraftnät 
Weum Gas AB (tidigare E.ON Gas Sverige AB) 
 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 
och ska inarbetas i planen har inkommit från:  
 
1. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 

ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M SAMT KOMMUNENS 
KOMMENTARER 
 
1. Miljö- och byggnämnden, Burlövs kommun 
Miljö- och byggnämnden avstyrker förslaget till detaljplan då ändringen, trots det som 
framförs om kompensationsplantering, inte bedöms uppfyllar krav på hänsyn till att 
bebyggelseområdes kulturhistoriska värden skyddas. Det bedöms vidare inte visat att det 
enskilda intresset av att planlägga marken för verksamhet överväger det allmänna intresset 
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att bevara området som grönområde och buffertzon mellan gården och intilliggande 
verksamheter. 
 
Redogörelse för ärendet 
Planområdet (i nu sökt detaljplan) gränsar till Stora Bernstorps gård, som i kommunens 
bevarandeplan från 2000 utpekas som en av de bevarandevärda fritt liggande gårdar som var 
typiska för den skånska jordbruksnäringen efter enskiftet. I bevarandeplanen påpekas också 
vikten av att ta hänsyn till den omgivande miljön. Parken och läget på en platå med utsikt 
över jordbruksmarken anses förstärka den herrgårdsliknande karaktären. 
 
Planområdet ingår i gällande detaljplan, nr 240 för Sunnanå 12:1 m.fl., Stora Bernstorp 2, 
som upprättades 2013 och vars genomförandetid går ut 2018-03-22. Inom planområdet anger 
detaljplanebestämmelserna allmän plats – NATUR. 
 
Området öster om planområdet ingår i samma detaljplan, nr 240, och är planlagt för 
industrier och kontor. I området ingår Stora Bernstorps gård med tillhörande personalbostad 
och lusthus. Dessa byggnader har i gällande plan skyddsbestämmelsen q och får inte rivas 
eller förvanskas. 
 
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun från 2014, framhävs att naturmarken i 
gällande plan binder samman Sege å, Bernstorps gård och Bernstorps mosse, en viktig länk i 
den övergripande sammanhängande grönstrukturen. Den remitterade detaljplanen strider 
därför mot översiktsplanen. 
 
Den 1 mars 2016 beslutade miljö- och byggnämnden om ett tidsbegränsat bygglov gällande 
uppställningsplats för distributionsfordon på fastigheten Sunnanå 12:3. I beslutet föreskrev 
nämnden att hänsyn skulle tas till befintlig växtlighet samt att gårdsmiljön runt Stora 
Bernstorps gård skulle behålla sin karaktär. Stora delar av växtligheten inom planområdet 
har idag, trots nämndens föreskrifter om hänsyn till befintlig växtlighet, avverkats. Kvar står 
ett antal större ädellövträd närmast vägen. 
 
Miljö- och byggnämnden yttrade sig i samband med samrådet för förslaget till detaljplan. 
Nämnden uppgav i detta att man inte kunde tillstyrka förslaget då det fanns brister i 
motivering om varför ändringen av detaljplanen var lämplig trots att den stred mot gällande 
översiktsplan. Nämnden uppgav vidare att man saknade beskrivning av hur förslag till 
ändring förhöll sig till bevarandeplanen och kulturvärdena på Stora Bernstorps gård samt att 
det fanns brister i konsekvensbeskrivningen. 
 
Inför granskningen har planbeskrivningen kompletterats med motivering om varför marken 
är mest lämplig att göra om till kvartersmark för verksamheter istället för allmän plats, natur. 
Konsekvensbeskrivningen har kompletterats och det har tagits in information om att det 
kommer utföras kompensationsplantering i på annan plats i närheten av gården samt längs 
Sege Å, vilket kommer regleras i exploateringsavtal. Plankartan har kompletterats med krav 
på återplantering vid fällning av träd. 
 
Beslutsmotivering 
I 1 kap 1 § plan- och bygglagen anges att bestämmelserna i lagen syftar till att, med hänsyn 
till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 
sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. 
 
Enligt 2 kap 2 § PBL ska planprövning och ärenden om lov syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
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hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning. 
 
I Vision 2030 för Burlövs kommun anges att Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekreationsområden för alla. I översiktsplanen anges aktuellt område 
utgör en viktig i en övergripande sammanhängande grönstruktur. 
 
Gårdens omgivning har förändrats drastiskt sedan 1973. Handels- och industribyggnader har 
uppförts i närområdet och inskränker allt mer på gårdens miljö och upplevelsen av den. 
Delar av gårdens kulturvärde kan, som beskrivs i planbeskrivning (s. 15), sägas ha gått 
förlorat. Det innebär dock inte att gårdens värde helt gått förlorat och det motiverar inte 
heller att ytterligare inskränka utrymmet närmast gården. Istället bör man värna om de 
buffertzoner som trots allt finns kvar, både i den aktuella remsan naturmark väster om gården 
och den mark som finns söder om gården och som fortfarande är i kommunal ägo. 
 
I planbeskrivningen påpekas att det tar lång tid att återskapa de tidigare naturvärdena som 
fanns innan det tidsbegränsade bygglovet gavs (se sid 9 samt 14). Vad som utgör en lång tid 
kan ställas i relation till gårdens ålder, där själva gården är från slutet av 1700-talet och 
boningshuset från 1895 och man bör vidare beakta det PBL anger om att främja en god 
livsmiljö för människor i både nuvarande och kommande generationer. Utifrån detta är 
tidsperspektivet inte så långt, även om det skulle ta en 50-100 år att återställa grönområdet 
med nya lövträd. Området bör under återställandetiden inte heller vara helt utan värden för 
den biologiska mångfalden eller för upplevelsen har Stora Bernstorps gård. 
Miljö- och byggnadsnämnden ifrågasätter vidare lämpligheten i att använda området direkt 
väster om gården för besöksparkering till gården då det kan finnas risk att anläggande av 
parkering på ytan kan komma att skada de träd man vill bevara samt inverkar betydligt på 
upplevelsen av gården. Behovet av bilparkering bör kunna tillgodoses på annat sätt i 
området. 
 
I motivering till varför området är mest lämpligt att använda som Z-område anges att det tar 
mycket lång tid att återskapa de tidigare naturvärden i området och att marken därför är mest 
lämplig som verksamhetsområde och inte naturmark. Detta bygger på ett väldigt kortsiktigt 
perspektiv och tar inte hänsyn till vilken betydelse området har för upplevelsen av Stora 
Bernstorps gård och den gröna buffert mot intilliggande verksamhetsområden som det kan 
utgöra på sikt, efter att det tidsbegränsade bygglovet gått ut. Det synes inte heller vara i 
överensstämmelse med det som anges i Vision 2030 om att Burlöv ska vara en ekologiskt 
hållbar kommun med grönska och sköna rekreationsområden för alla. 
 
 

Kommentar: Som nämns i planbeskrivningen befäster förslaget nuvarande 
situation på det som tidigare var parkens västra del och är i linje med de 
förändringar som skett till följd av en rad politiska beslut som tagits efter att 
bevarandeplanen upprättades. Stora Bernstorp är idag ett handels- och 
verksamhetsområde med motorvägsnära verksamheter i större skala. Utifrån 
områdets karaktär och funktion kan därför förslagets lämplighet med hänsyn 
till läge, beskaffenhet och behov motiveras.  
 
Som Miljö- och byggnämnden också nämner i sitt yttrande kan delar av 
gårdens kulturvärde sägas ha gått förlorat, men det är inte helt förlorat. 
Parkmiljön som avverkades i samband med det tidsbegränsade bygglovet 
gjorde dock stor åverkan på gårdens kulturmiljö. Med hänsyn till 
bevarandeplanen och för att minska framtida påverkan på kulturmiljön görs 
kompensationsåtgärder för avverkningen av träden i form av plantering på 

400



Granskningsutlåtande – Detaljplan för del av Sunnanå 12:3 m.fl., väster om 
Stora Bernstorps gård   
 KS/2016:522 

Antagandehandling, 2019-01-16 5 (5) 

naturmarken i närområdet. De kvarvarande träden som finns kvar inom 
planområdet skyddas också med planbestämmelser om krav på marklov för att 
fälla träd med stamdiameter över 20 cm samt krav på återplantering vid 
fällande av träd. 
 
Angående rekreationsområdet som nämns i yttrandet menar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att förslaget på grönt ett cykelstråk enligt 
översiktsplanen skulle ge en ca 230 meter lång otrygg cykelväg mellan flera 
instängslade fastigheter utan öppning. Att anlägga cykelstråket enligt det 
förslag som presenteras i planbeskrivningen bedöms ge både en tryggare och 
grönare miljö runt cykelstråket eftersom exponeringen för handels- och 
industrimiljöerna i Stora Bernstorp är betydligt mindre. Det skulle på sikt 
också ge en kortare pendlingsträcka mellan Arlöv och östra Malmö. 

 
Parkeringen för personalen till gården planeras för att hålla isär gården och 
dess besökare med verksamhetsområdet. Alternativet, att angöra gården via 
samma infart som tung verksamhetstrafik, skulle påverka intrycket av gården 
negativt för dess besökare samt bidra till en osäkrare trafikmiljö på 
fastigheten. 

 
 
Ändringar 
Efter granskningen har inga ändringar av planförslaget gjorts. Kommunledningskontoret 
bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget till antagande. 
 
Medverkande 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen genom Mikael 
Larsson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 
 
 
 
 
 
Kerstin Torseke Hulthén   Mikael Larsson 
Planchef    Planhandläggare 
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