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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  

SAMRÅD 
Planutskottet beslutade den 27 oktober 2020 KS delg/2020:156 att gå ut på samråd med 
detaljplan för Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl., Stationsvägen i Åkarp. Förslaget till detaljplan 
har varit föremål för samråd under tiden 30 oktober – 27 november 2020 enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 5 kap 11 §.  

DELGIVNA MYNDIGHETER, ORGANISATIONER OCH SAKÄGARE 
Kungörelse om samrådet har införts i ortspressen. 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.  
 
Andra intresserade har kunnat ta del av förslaget i medborgarhuset i Arlöv, biblioteken i 
Arlöv samt Åkarp och på kommunens hemsida.  
 
Följande sammanställning redovisar samrådssynpunkter. Remissinstanser och remissvaren i 
sin helhet kan fås på begäran av kommunledningsförvaltningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 
Under samrådstiden har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 
 

1. Länsstyrelsen Skåne  2020-11-25 
2. Regionala utvecklingsnämnden 2020-11-25 
3. Sydvatten AB  2020-11-02 
4. VA Syd  2021-01-19 
5. VA Syd Avfall  2020-11-11 
6. Svenska kraftnät  2020-11-23 
7. E.ON Energilösningar AB 2020-10-29 
8. Räddningstjänsten Syd 2020-10-30 

 
Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder 
kommentarer respektive ska inarbetas i planen har inkommit från: 
 

1. Lantmäteriet   2020-11-16 
2. Trafikverket  2020-11-20 
3. E.ON Energidistribution AB 2020-11-20 
4. Skanova AB  2020-11-06 
5. Weum Gas AB  2020-11-09 

 

SYNPUNKTER OCH KOMMUNENS KOMMENTARER 
Kommunens kommentarer och förslag med anledning av vad som framförts redovisas med 
kursiverad och indragen text.  
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Myndigheter 
Länsstyrelsen, 2020-11-25 
 
”Redogörelse för ärendet 
Denna detaljplan syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring 
den östra sidan av stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i 
anslutningen till Gränsvägen. För området gäller översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun (Antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-05- 02), kommunen bedömer att 
planförslaget ligger i linje med gällande översiktsplan. Planen genomförs med ett 
standardförfarande. Kommunen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. miljöbalken (MB). 
 
Länsstyrelsens rådgivning 
 
Fornlämningar 
Enligt plankartan ansluter Stationsvägen längst i öst till en annan väg. Precis här ligger en 
fornlämning, ett gravfält. Ytterligare arbete med vägen, breddning etc, kräver tillstånd 
enligt 2 kap kulturmiljölagen för ingrepp i fornlämning. I ansökan ska diarienumret i detta 
yttrande anges för att underlätta handläggningen av ärendet. 
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte några 
synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL.” 
 
Kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras med information om den närliggande fornlämningen. 
 
Lantmäteriet, 2020-11-16 
 
”PLANLÄGGNING I OLIKA PLAN 
OBS! Endast en detaljplan kan gälla för varje område. Med andra ord gäller att den 
användning som planläggs i en detaljplan gäller både över och under markytan 
– ingen avgränsning finns i höjdled. Dvs man kan inte planlägga markytan för ett visst 
ändamål i detaljplan nr 1 och sedan planlägga områden under markytan i en detaljplan nr 2: 
bara en av planerna kan gälla för området. Alla användningar i olika plan måste därför 
finnas med i samma plankarta enligt nuvarande regler. För att tillåta olika användningar i 
olika höjdplan så måste detaljplanen anpassas efter Boverkets allmänna råd på detta 
område, se nedan. 
 
I ert aktuella planförslag har ni bara tagit med användningar som ska gälla på markytan, 
men med nuvarande reglering i plankartan så gäller de såväl ovanför som under detta 
höjdplan. Dvs det är i det aktuella planförslaget inte tillåtet att ha en underjordisk järnväg. 
 
Planläggning i skilda plan: I er grundkarta framgår det att det bland annat finns en tunnel 
samt järnvägsspår under planområdet. Enligt Boverkets allmänna råd från år 2014 kan olika 
användningar anges i skilda plan, dvs flera nivåer kan planläggas i samma planhandlingar. 
Sådan planläggning kräver i princip tredimensionell fastighetsbildning för att sedan 
förverkliga planen. 
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1.2.4 Olika användningar i skilda plan – 4 kap. 30 och 32 § PBL Allmänt råd 
För att särskilja användning av allmän plats, vattenområde och kvartersmark från varandra i 
olika plan bör den huvudsakliga användningen betecknas utan parentes och styra 
färgläggningen. Sekundära användningar bör anges inom parentes. 
Egenskapsbestämmelser till en sekundär användning bör anges inom parentes. 
 
I de nya föreskrifter och allmänna råd som Boverket antagit år 2020, se nedan, så 
möjliggörs dock planläggning i skilda plan på ett nytt sätt. En detaljplan kan enligt dessa 
regler då avgränsas nedåt eller uppåt, så att den enbart gäller ett enda plan i höjdled. Detta 
är inte möjligt enligt råden från 2014. 
 
Sammanfattning: kommunen behöver antingen (a) planlägga för olika användningar i skilda 
plan enligt Boverkets råd från 2014, dvs så att även det underjordiska spårområdet 
planläggs (fastighetsbildning i 3D-krävs sannolikt) eller 
(b) planlägga enligt de nya råden och föreskrifterna från år 2020 (kräver också sannolikt 3D-
fastighetsbildning) och då avgränsa planområdet i höjdled. I det senare fallet bör ni vara 
medvetna om att det ännu kan saknas en del information om hur sådan planläggning ska gå 
till i detalj då föreskrifterna/råden är så pass nya. 
 
Alternativ (a) kan till exempel innebära att delar av planområdet läggs ut som PARK (T), där 
T står för trafikändamål, järnväg. 
 
Sektionsritning/tvärsnitt: Ska planläggning ske i flera plan rekommenderar Lantmäteriet att 
ni kompletterar planhandlingarna med ett tvärsnitt av planområdet, där det tydligt syns 
vilka användningar som ligger i vilket plan. 
 
VATTENOMRÅDE OCH STRANDSKYDD 
I plankartan finns område med användningsbestämmelsen W – vattenområde. Boverket 
anger att: ”Vattenområde är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för 
öppet vatten och vatten med mindre anläggningar där karaktären öppet vatten avses 
bibehållas.” Vattenområde betecknas med blå färg i detaljplan. 
 
Lantmäteriet undrar om användningen W verkligen är den mest lämpliga användningen här 
då dess syfte är att möjliggörande bevarande av öppet vatten. Kommer det att finnas 
vattenområde med karaktären av öppet vatten om W- områdena i planen? 
 
Inom till exempel användningen NATUR kan man lägga till egenskapsbestämmelser om till 
exempel dagvattenhantering, se nedan ur Boverkets allmänna råd från 2014. Är inte detta 
mer lämpligt i aktuellt planförslag? 
 
Om dagvattenhantering ska ske inom området där bestämmelse a1 finns – är det då inte 
också lämpligt att ha en egenskapsbestämmelse om dagvattenhantering där? 
 
Finns det strandskydd på någon del inom planområdet? Om strandskydd varit upphävt i 
tidigare detaljplan(er) så kan strandskyddet behöva upphävas igen i denna nya plan. Ett 
upphävande av strandskyddet fortsätter nämligen inte gälla efter det att detaljplanen där 
upphävandet antogs slutar gälla, till exempel genom att den ersätts av en ny detaljplan. 
 
Glöm inte att strandskydd kan uppstå även vid konstgjorda vattendrag, enligt avgörandet F 
5418–13 från mark- och miljööverdomstolen. 
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Bestämmelser och beteckningar 
Det finns flera sätt att beteckna egenskapsbestämmelser för allmän plats på plankartan. 
Oftast betecknas egenskapsbestämmelserna med ord i klartext skrivna med gemener, till 
exempel lek eller dike. Långa ord skrivs med fördel som förkortning med gemener, till 
exempel kan hpl stå för bestämmelsen hållplats med väderskydd. Egenskapsbestämmelser 
för allmän plats kan även betecknas med symboler, punkter, linjer och mått.  
 
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan - avsnitt 6.1 
Egenskapsbestämmelser kan gälla för ett helt användningsområde eller för delområden 
som avgränsas med egenskapsgränser. Om samma egenskapsbeteckning anges flera gånger 
på plankartan men har olika innebörd behöver varje beteckning kompletteras med index i 
form av en nedsänkt siffra för att planbestämmelserna ska kunna särskiljas från varandra. 
Om bestämmelsen gäller inom hela planområdet behöver ingen beteckning anges på 
plankartan. Bestämmelsen behöver då endast anges bland planbestämmelserna.  
 
DE GAMLA SPÅREN 
Hur kommer det sig att ni valt att inte planlägga det tidigare spårområdet i samband med 
aktuellt planförslag? Hade det inte kunnat vara lämpligt att dessa områden planlades 
tillsammans? De äldre spåren, som ju ska rivas, kan planläggas för järnvägsändamål som en 
tillfällig användning i detaljplanen, i väntan på rivning, samtidigt som områdets framtida 
användning också kan anges/bestämmas i planen. 
 
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING? 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. 
 
PLANKARTAN 
Lantmäteriet uppfattar att de olika gränserna i plankartan är svåra att urskilja på vissa 
ställen på grund av att de underliggande gränserna i grundkartan syns nästan lika tydligt 
som dessa. Kanske kan grundkartan göras något mer diskret, eller plangränserna något 
tydligare? 
 
PLANBESKRIVNINGEN 
För att förverkliga planförslaget samt den nya järnvägen behövs sannolikt fastighetsbildning 
i 3D. Detta anges i inte i planbeskrivningen. Om Trafikverket ska äga själva marken där 
järnvägsspåren är medan kommunen ska äga allmän plats ovanpå spåren så finns ingen 
annan möjlighet än att lösa detta med tredimensionell fastighetsbildning. Detta bör 
beskrivas så tydligt som möjligt i planbeskrivningen. 
Notera att denna fråga hänger ihop med det jag skrivit ovan om planläggning i olika 
höjdplan. Det är mycket viktigt att Burlövs kommun nu tar ett helhetsgrepp i fråga om hur 
ni vill lösa såväl fastighetsbildning som planläggning i området, när ni har tänkt er olika 
användningar och olika ägande i olika höjdplan.” 
 
Kommentar:  
Markytan som omfattas av denna detaljplan innehåller ingen underjordisk järnväg, och 
därför är någon 3d-fastighetsbildning inte aktuell. Enligt gällande järnvägsplan har 
Trafikverket servitutsrätt för stödkonstruktioner under mark men dessa har inte genomförts. 
När järnvägen är färdigställd kommer dessa att rivas och platsen lämnas som en slänt 
mellan överdäckningen och Stationsvägen. Denna detaljplan avser släntmarken och gatan 
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intill överdäckningen där de tillfälliga spåren finns belägna. Strandskydd saknas inom 
planområdet. 
 
Områdets framtida användning, dvs planläggningen av järnvägen, hanteras i sin helhet i 
detaljplan 251. Planbeskrivningen förtydligas. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om vilken version av plan- och bygglagen 
som tillämpas i handläggningen av detaljplanen. 
 
Grundkartan stämmer inte gällande tunnel/järnvägsspår under planområdet, och revideras 
till granskningsskedet. 
 
Plankartan justeras med en planbestämmelse för de tillfälliga spåren, och även 
planbeskrivningen förtydligas. 
 
Användningen W ändras till PARK. Plankartan justeras. 
 
Egenskapsbestämmelsen dagvatten läggs till inom område a1. Plankartan justeras. 
 
Plankartan justeras så att linjerna blir tydligare att urskilja. 
 
 
Trafikverket, 2020-11-20 
 
”Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Detaljplanens 
syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för utformningen kring den östra sidan av 
stationen samt att befästa det befintliga läget för Stationsvägen i anslutningen till 
Gränsvägen. Vidare anges att Trafikverkets planerade avvattningsdamm förflyttas åt 
nordost längs spåret för att möjliggöra en ny överfart över Alnarpsån. 
Sammanfattningsvis innefattar planförslaget följande: 
 
Ny gata som förbinder Åkarps station med Gränsvägen. 

• Gång- och cykelväg längs med Stationsvägen. 
• Markyta mellan överdäckningen och Stationsvägen. 
• Kantförstärkning på delar av Alnarpsån. 
• Ny bro vid inloppet till Åkarpsdammen. 
• Dagvattendamm där Stationsvägen viker av mot Gränsvägen. 

 
Trafikverkets synpunkter 
Planområdet ligger på den södra sidan av 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. 
 
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, se mer: https://www.trafikverket.se/for-dig-i- branschen/Planera-
och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-



KS/2016:670: Samrådsredogörelse – Detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl. 
 

7 
 

infrastruktur- ny-bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/sakerhetsavstand-vid-byggande-
intill-jarnvag/ 
  
Trafikverket bygger fyra spår mellan Malmö och Lund vilken beräknas vara färdiga i 
december 2023. I samband med detta byggs en ny station i Åkarp. Trafikverket anser att 
det finns delar i planbeskrivningen som beskriver delar av Trafikverkets arbete, men som 
inte berör själva detaljplanen. Trafikverket anser att detta leder till oklarheter om vad som 
faktiskt ingår i detaljplanen och inte, framför allt kan det bli svårt för tredjeman att särskilja 
Trafikverkets projekt från detaljplanen vilket vi ser som olyckligt och onödigt. Exempelvis 
text på sida 11 Vattenområden och våtmarker ”Åkarpsdammen kommer delvis att fyllas 
igen under byggtiden”trots att Åkarpsdammen ingår inte i planområdet. På sida 12 finns ett 
utdrag från Trafikverkets miljödom (2017-08-23, Mål nr M 2253-16) som inte har någon 
koppling till planområdet. 
 
Sammantaget gör dessa beskrivningar det svårt att förstå planens egentliga syfte och 
planen står inte på egna ben. 
 
Därtill finns en rad oklarheter och felaktigheter: 
 
Planen befäster läget för Trafikverkets tillfälliga omledning av Stationsvägen på vissa delar, 
men delen som går parallellt med åns östra sida omnämns inte. Trafikverket är frågande till 
kommunens syfte med detta? Det behövs en dialog med Trafikverket kring vilka av 
Trafikverkets tillfälliga anläggningar som kommunen vill ha kvar i slutläget. 
 
Trafikverkets anläggningsdamm har i planen inte flyttats som det anges i planbeskrivningen. 
Dammen ligger kvar i samma läge som i järnvägsplanen och dP251 varför vi ifrågasätter 
formuleringen? 
 
Trafikverket äger redan marken där dammen skall placeras och ser därför inte nyttan med 
att den regleras som allmän platsmark med servitut. Trafikverket anser att detta helt ska 
strykas från planen. 
 
Planen medger en breddad passage över Alnarpsån. En sådan breddning med förlängning 
av trumma kräver anmälan enligt miljöbalken, detta behöver framgå av planbeskrivningen. 
 
Planen möjliggör kiosk i nära anslutning till Södra stambanan. Enligt tidigare diskussioner 
med Trafikverket har sådan verksamhet föreslagits i det gamla stationshuset. I det nu 
föreslagna läget har man inte preciserat avståndet till Södra stambanan och Trafikverket 
kan inte godkänna en sådan placering utan att kommunen preciserar var kiosken ska 
placeras. Detta utifrån det generella byggnadsfria avståndet till Södra stambanan, att 
riskfrågorna inte är utredda samt att placeringen inte är optimalt utifrån framtida 
rörelsemönstret kring stationen. Trafikverket anser således att kiosk ska utgå från planen 
alt. att kommunen preciserar placeringen utifrån gällande lagstiftning om byggnation in 
närhet av järnväg. 
 
P-plats förslås i nära anslutning till den nya stationen som inkräktar på Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:78. Dels är detta en nyhet för Trafikverket och således inte förankrat med 
Trafikverket och dels är inte avståndet till Södra stambanan preciserat. Trafikverket kan inte 
acceptera nuvarande placering och utformning, Trafikverket anser således att P-plats helt 
ska utgå från planen och att kommunen ska föra dialog med Trafikverket om fastigheten. 
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Under Genomförande och rubriken Ansvarsfördelning anges att Trafikverket inte bekostar 
utbyggnad av allmän platsmark. I befintligt avtal mellan Burlövs kommun och Trafikverket 
(avseenden fyrspårsutbyggnaden) är det tydligt att Trafikverkets åtagande innebär att 
återställa mark som tillfälligt utnyttjats till motsvarande ursprunglig funktion. Det har också 
avtalats om en del tillkommande arbeten som kommunen bekostar för att höja standarden 
runt stationen. 
  
Trafikverket vill understryka att det saknas avtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun 
avseende åtgärderna i denna detaljplan. Avtal måste tecknas innan planen föres för 
antagande, Trafikverket förutsätter att kommunen tar kontakt med Trafikverket i denna 
frågan. Även fastighetsreglering måste hanteras i avtal mellan Trafikverket och Burlövs 
kommun. 
 
Trafikverket helhets bedömning av detaljplanen är att den inte harmoniserar med befintliga 
avtal mellan Trafikverket och Burlövs kommun, tecknade i med fyrspårsutbyggnaden. 
Trafikverket kan inte acceptera en detaljplan som inte stämmer överens med gällande 
avtal. I övrigt förutsätter Trafikverket att planen omarbetas utifrån våra synpunkter till 
granskningsskedet.” 
 
Kommentar: 
De områden som ligger på båda sidor av 4-spårsträckningen genom Åkarp ses just nu över 
inför en rad olika planerings- och utvecklingsinsatser som avses genomföras parallellt med 
respektive efter järnvägsutbyggnadens färdigställande. Detaljplaneområdet utgör en del av 
dessa insatser där utvecklingen av park- och rekreationsmiljöer är centrala inslag. 
Planbeskrivningen kompletteras med ett nytt avsnitt som sätter planförslaget i kontext med 
dessa intentioner.  
 
Stationsvägens förlängning norrut mot Gränsvägen ingår i planförslaget i samma 
omfattning som Trafikverkets tillfälliga anläggningsgata eftersom sträckningen visat sig 
vara väl fungerande och överensstämmer med Burlövs kommuns tankar inför en kommande 
utbyggnad av Åkarp norr om Dalslundskolan. Om den nuvarande gatuanläggningen ska 
vara kvar eller inte är en fråga som är skild från planprövningen.  
 
Efterfrågan på byggbar mark i närheten av Åkarps station har ökat på senare tid som en 
sannolik följd av järnvägsutbyggnaden. Som exempel kan nämnas att Burlövs kommun har 
pågående detaljplaner för bland annat ca 250 bostäder i området kring Lervägen / 
Murvägen, och intressen har också visats för utbyggnad av bostäder på marken längs 
Gränsvägen. 
 
Anläggningsdammen mellan järnvägen och Stationsvägens förlängning mot Gränsvägen 
ingår i järnvägsstråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken som är ett riksintresse för 
kommunikation. Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
kommunikationer ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar (MB 1998:808 3 kap 8 §), men 
planläggning ska också ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja bland annat 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet (PBL 2010:900 2 kap 3 §).  
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Burlövs kommuns uppfattning är att anläggningsdammen är del av anläggningen som ingår 
i riksintresset och det därför är kommunens uppgift att se till att denna skyddas så långt det 
är möjligt utan att utvecklingen av bostadsbeståndet hindras. Planförslaget redovisar en 
lösning där dammen omfattas av ett officialservitut, det vill säga en rättighet att utnyttja 
marken utan slutdatum men med en möjlighet för parterna att omförhandla dammens 
placering om detta skulle bli aktuellt utan att järnvägsplanen påverkas. 
  
Planbestämmelsen "Kiosk" utgår ur förslaget. 
 
P-platsen som plankartan avser är den cykelparkering som Trafikverket anlägger. 
Fastigheten ska överlåtas till kommunen enligt tidigare avtal. 
 
Omfattningen av Trafikverkets tillfälliga anläggningar förtydligas med en illustration. 
Planbeskrivningen kompletteras.  
 
En breddning / förlängning av Alnarpsån kräver anmälan enligt miljöbalken. 
Planbeskrivningen kompletteras. 
 
Information om genomförande och kostnadsfördelning mellan Trafikverket och kommunen 
regleras i separata avtal. Planbeskrivningen kompletteras. 
 
 
E.ON Energidistribution AB, 2020-11-20 
 
“Vi har inom planområdet befintliga elledningar. Några av dessa ledningar är nyligen 
omlagda för att inte hindra utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår. 
Eventuellt behöver våra befintliga ledningar flyttas när nu aktuell detaljplan genomförs. 
Åtminstone behöver ledningarna höjas när området vid Lervägen och Stationsvägen höjs. 
Enligt planförslaget behöver båda vägarna höjas ca 2 meter över dagens nivå. Det innebär 
att samtliga elledningar i området i framtiden kommer ligga på ca 3 meters djup. Med 
hänsyn till våra möjligheter att snabbt och smidigt komma åt våra ledningar för drift- och 
underhållsåtgärder är det enligt vår mening inte är rimligt att ledningarna ligger på 3 
meters djup. Ledningarnas överföringsförmåga försämras också av ett större 
förläggningsdjup. 
 
Under förutsättning att överenskommelse träffas för de åtgärder som behöver vidtas på 
våra befintliga elledningar och att den part som föranleder åtgärderna står för samtliga 
kostnader i samband med detta, har vi ingen erinran mot förslaget.” 
 
Kommentar: 
Frågan har behandlats i järnvägsplanen för 4-spårutbyggnaden mellan Flackarp-Arlöv. 
Exploatören bekostar eventuell flytt och omläggning av ledningar. Planbeskrivningen 
förtydligas. 
 
 
Skanova AB, 2020-11-06 
 
”Skanova har kabelanläggningar inom berört planområde, vilka ev. kommer att beröras av 
planens genomförande. Kabelanläggningarnas läge framgår ungefärligt av bifogad 
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karta/PDF-fil. Skanova har med anledning av detta följande synpunkt som vi vill få införd i 
genomförandebeskrivningen: 
 
”Flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars 
funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren.”” 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen förtydligas med information om att exploatören bekostar eventuell flytt 
och omläggning av ledningar. 
 
 
Weum Gas AB, 2020-11-09 
 
”Då vår distributionsledning är placerad inom allmän platsmark, som inte får bebyggas, har 
vi ingen erinran under försättning att ledningen kan vara kvar i sin nuvarande placering. Vi 
vill dock informera om att en ny gasledningen kommer att läggas i det planerade 
tunneltaket och den kommer att korsa spårområdet. Den berörda gasledningen ersätter 
den distributionsledning som kopplades bort i samband med projektet med fyrspåret. 
Denna ledning kommer att ansluta till det befintliga gasnätet i Villavägen. 
 
Gasledningar är underkastade Energigasnormens regler (EGN) som bland annat anger 
minsta skyddsavstånd mellan ledning och byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste 
gräns för område med förväntade grävningsaktiviteter. Om våra ledningar påverkas av den 
nya detaljplanen och måste flyttas eller byggas om förutsätter vi att 
kommunen/exploatören bekostar ev förändringar. 
 
Weum Gas vill även informera om att inom planområdet finns en äldre avkopplad ledning, 
se bifogad karta där ledningen är markerad med brun färg. Ledningar kan demonteras av 
exploatör i samråd med områdesansvarig på Weum Gas och kontakt sker via vår 
kundtjänst. Vid demontering ska inmätning ske vid avkopplingsställena av exploatören och 
redovisas till Weum Gas för dokumentation i kartsystem.” 
 
Kommentar: 
Planbeskrivningen kompletteras med information om den äldre gasledningen som inte 
längre är i bruk. 
 

ÄNDRINGAR 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 
vidare med förslaget. 
 
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

- Planbeskrivningen utvecklas med bakgrundsbeskrivningar och förtydligas avseende 
genomförande och kostnadsfördelning 

- Användningen W ersätts med PARK 
- I samrådshandlingen har grundkartan angett de tillfälliga järnvägsspåren som nya. 

Till granskningsskedet uppdateras grundkartan så att de tillfälliga spåren anges som 
tillfälliga och de framtida spåren anges som nya.   
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- Tillfällig användning för järnvägsmark läggs till inom PARK. 
 

MEDVERKANDE 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av kommunledningsförvaltningen genom Joel 
Tufvesson, Johan Stein och Emelie Edstrand, WSP, på uppdrag av kommunstyrelsens 
planutskott. 
 
 
 
 
 
Elin Tängermyr   Joel Tufvesson 
Tillväxtchef    Stadsarkitekt 
 

 
 
 
 
 
 


