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FÖRORD

Förord
”Trafikplan Burlöv” är ett strategiskt måldokument till översiktsplanen ”Framtidsplan för
Burlövs kommun”, antagen 140422 och laga kraft
140522. Framtidsplanen tillsammans med Trafikplanen syftar till att skapa attraktiva livsmiljöer
och ett hållbart resande.
Orden trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse användas som målord i Framtidsplanen och
som ledord för den kommunövergripande visionen och kommunens gemensamma mål. Detta
genomsyrar även Trafikplanen.
”Trafikplan Burlöv” bygger på ”Trafikplan Burlöv,
Remissversion 2012-09-10” som har tagits fram
av konsultföretaget Ramböll tillsammans med en
arbetsgrupp från Burlövs kommun.
Trafikplanen har tagits fram parallellt med Framtidsplanen. I början av arbetet hölls ett samrådsmöte med representanter från Burlövs grann-

kommuner, Lomma, Malmö och Staffanstorp.
Det har även hållits två workshops med politiker
och tjänstemän från olika förvaltningar i Burlövs
kommun. En webbenkät har under trafikplanens
arbete gått ut till Burlövs invånare via kommunens
hemsida. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om de enskilda kommuninvånarnas åsikter
och intressen, vilket även fungerat som underlag
för åtgärdsval.
Remissversionen av Trafikplanen och Framtidsplanen var samtidigt ute på samråd mellan den
17 oktober 2012 - 17 januari 2013. Under samrådstiden kom det endast in ett separat yttrande
över Trafikplanen men många trafikfrågor togs
upp i yttrandena över Framtidsplanen. De inkomna yttrandena och svar på dessa redovisas i
”Samrådsredogörelse - Framtidsplan för Burlövs
kommun 130919”.
”Trafikplan Burlöv” är av Samhällsbyggnadsförvaltningen omarbetad utifrån de inkomna yttrandena och de ändringar som har gjorts i Framtidsplanen.

Burlövs kommun ska vara en trygg, nära, grön och skön kommun, full av liv och rörelse.
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Utgångspunkten för Trafikplanen i Burlövs kommun är att strategier och åtgärder ska leda i
riktning mot ett hållbart resande och attraktiva
livsmiljöer. Eftersom Burlövs kommun är en geografiskt liten kommun med nationellt betydande
infrastruktur, är målsättningen att kommunen ska
verka för en god regional utveckling som skapar
förutsättningar för tillväxt såväl inom den egna
kommunen som i angränsande kommuner.
I Trafikplanen redovisas en nulägesanalys som
pekar på att Burlövs kommun är en utpräglad
pendlingskommun där det största utbytet sker
med Malmö. Inpendlingen till Burlöv är större än
utpendlingen och mer än hälften av alla resor sker
med bil (2013). Den övergripande infrastrukturen
genom kommunen ger en stor barriärpåverkan för
samtliga trafikslag. Bristande kopplingar till det
övergripande motorvägsnätet leder till onödigt
trafikarbete för såväl trafik med målpunkt inne i
kommunen som genomfartstrafik till omgivande
orter. Genomförda undersökningar visar på att
många känner sig otrygga i kommunen och negativt exponerade av trafikbuller, med en kombination av buller från både väg och järnväg.
Trafikutvecklingen för såväl biltrafik som tågtrafik
i Skåne är mycket hög. Enligt prognosen i Trafikverkets kapacitetsutredning påtalas framtida
kapacitetsbrister på kringliggande motorvägsnät
och på Södra stambanan. Utredningar pekar på
vikten av att bebyggelseplanera i kollektivtrafiknära
lägen och minskad exploatering av jordbruksmark.
I ”Framtidsplan för Burlövs kommun”, kommunens

nya översiktsplan, planeras för en utveckling och
förtätning av befintliga stationsområden i Arlöv
och Åkarp, vilket ger förutsättning för en minskad
andel bilanvändning i kommunen. En ökning av
antalet boende i kommunen kommer med dagens
bilanvändning att leda till kraftiga trafikökningar
på framförallt Lundavägen och Kronetorpsvägen
varför åtgärder måste till för att ändra inriktningen.
En framtida inriktning för trafiksystemet i Burlövs
kommun presenteras baserat på följande övergripande mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler gående och cyklister
Tydligare och tillgängligare trafiksystem
Stärkta förutsättningar för kollektivtrafiken
Minskad negativ hälsopåverkan
Tryggt och säkert trafiksystem
Öka samverkan
Påverka trafikbeteendet
Effektiv parkering
Estetiskt tilltalande trafiksystem

För varje mål anges ett antal inriktningsområden att
arbeta vidare med som sedan följs upp med förslag
till förändringar för gång- och cykelvägnätet, kollektivtrafiknätet, vägnätet och bullerskydd.
Målet är att andelen gående, cyklister och resande
med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla
resor och att andelen bilresor inte ska överstiga
1/3 av det totala antalet resor samt att högst 1/5
av det totala antalet resor under 5 km ska ske med
bil. Resorna internt innanför motorvägarna ska i
första hand ske till fots eller med cykel.

Förutsättningarna för att åka kollektivtrafik är mycket goda i Burlövs kommun och kommunen bebyggelseplanerar utifrån
stationsnära lägen. Bilden visar stationen i Åkarp.

5

INLEDNING

Inledning
Varför en Trafikplan för Burlöv?
Under arbetet med Burlövs nya översiktsplan,
”Framtidsplan för Burlövs kommun”, har ett
behov av ställningstaganden kring ett antal övergripande frågor med påverkan på trafiksystemet
aktualiserats. Denna typ av frågor har tidigare inte
behandlats på en övergripande strategisk nivå utan
har hanterats inom ramen för respektive projekt.
Det fanns därmed ett akut behov av att samla trafikfrågorna i en Trafikplan där kommunens planer
för trafiksystemet tydligt framgår.

För Framtidsplanen och Trafikplanen ska det tas
fram en genomförandeplan för hur åtgärderna och
förändringarna ska förverkligas. Detta ska göras i
nära samband med budgetprocessen och framtagamdet av verksamhetsplaner.

Läsanvisningar
Trafikplanen är stegvis uppbyggd. Den inleds med
en analys av nuläget, därefter följer en redogörelse
kring aktuella regionala infrastrukturfrågor som
har bäring på kommunens utveckling. Nuläget
och de regionala frågorna summeras och läggs till
grund för den strategi som formuleras för den fortsatta planeringen för trafiken. Vad är det som ska
åstadkommas, hur ser målen ut? Vilka frågor måste
åtgärdas? Vilka frågor tas upp i Framtidsplanen?
Med utgångspunkt från strategin, mål och prioriteringar redovisas slutligen inriktning och fysiska förändringar för trafiksystemet. De avslutande delarna
beskriver hur det fortsatta arbetet bör bedrivas och
vilka åtgärder som behöver genomföras.

Nulägesanalys

Översiktsplanen Framtidsplan för Burlövs kommun vann
laga kraft den 22 maj 2014.

Denna Trafikplan behandlar också de frågor som
finns i kommunens närområde och som indirekt
har en betydande påverkan på trafiksituationen
i Burlöv. Trafikplanen ger samtidigt underlag för
den långsiktiga tätortsutvecklingen och stöttar den
önskade inriktningen som anges i Framtidsplanen.
Trafikplanen är ett verktyg för att skapa förutsättningar för att använda rätt trafikslag för respektive
ändamål, enskilt eller i kombination. Den visar de
övergripande strukturbildande elementen som ska
bli Burlövs sätt att möta framtiden inom trafikområdet. Burlöv står inför många förändringar bland
annat när det gäller utbyggnaden av Södra stambanan med utvecklingen av Åkarps station och
Burlövs station som blir Burlöv Centralstation,
Burlöv C. På Lommabanan planeras en ny station
som blir Arlövs station. Stadsutvecklingen utifrån
Framtidsplanen utgår från de stationsnära lägena i
kommunen.
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Nulägesanalysen i Trafikplanen ger en bild av
resmönstret inom, till och från Burlöv samt de
utmaningar som finns i dagens trafiksystem.
Nulägesanalysen avslutas med en summering som
lyfter fram sådant som är bra i trafiksystemet och
sådant som måste förbättras.

Framtida infrastrukturfrågor

Här beskrivs trafikutvecklingen för olika trafikslag
och infrastrukturprojekt som finns i nära anslutning till Burlöv och som har påverkan på trafiksituationen inne i Burlöv.

Markanvändning enligt Framtidsplanen

I detta kapitel redovisas fördjupningar av de huvudsakliga utbyggnadsområdena utifrån Framtidsplan
för Burlövs kommun, den nya översiktsplanen.

Konsekvenser av Framtidsplanen

I Framtidsplanen presenteras olika scenarier för
bebyggelseutvecklingen. I detta kapitel redovisas
beräkningar för trafikflöden i Framtidsplanens valda
scenario ”2030-bebyggelsescenariot” med dagens färdmedelsfördelning samt med en förändrad fördelning.

INLEDNING

Strategi - hur ska vi gå vidare

Inriktning för trafiksystemet

Mål och prioriteringar

Fysiska förändringar

I kapitlet summeras både möjligheter som kan tas
till vara och hot som kan påverka Burlövs utveckling i negativ riktning. Med utgångspunkt från
nulägesbeskrivningen och de regionala framtidsfrågorna diskuteras strategier som ska ligga till
grund för trafiksystemets framtida utveckling.

Burlövs kommun har satt upp mål för utvecklingen av kommunen och trafiken. Utifrån detta
presenteras prioriteringar och principer för att
uppnå målen samt hur arbetet ska följas upp.

Med stöd av nulägesanalysen, övergripande mål,
planerad markanvändning och väntad trafikutveckling och så vidare har en inriktning för det
fortsatta arbetet med trafiken i Burlövs kommun
formats. Här presenteras också åtgärder för att
uppnå målen.

I det sista kapitlet presenteras konkreta fysiska förändringar kopplat till kartor för gång- och cykel,
kollektivtrafik, biltrafik och bullerskydd.

Den övergripande markanvändningen enligt Framtidsplanen hänger tätt
samman med trafiken i kommunen.
Genom att koncentrera stadsbebyggelsen kring befintlig infrastruktur
och kollektivtrafik skapas förutsättningar för ett mer hållbart resande.
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Nulägesanalys

och diskuteras i olika avsnitt för att kommunens
övergripande mål ska nås.

Burlöv – kommunen mitt i regionen

Det är viktigt att inse att trafiksystemet omfattas
av olika nivåer vilket innebär att enbart åtgärder
lokalt inom kommunen inte är tillräckligt. Exempelvis råder inte kommunen över det statliga
vägnätet eller järnvägsnätet. Kommunen är inte
trafikhuvudman för kollektivtrafiken och har inte
rådighet över planeringen i angränsande kommuner. Däremot har kommunen många andra starka
styrmedel som exempelvis planmonopolet och
möjlighet att påverka hastigheten på genomfarter.
Genom att identifiera de frågor där samverkan
mellan flera parter är nödvändig, och hur denna
samverkan ska ske, skapas ett underlag för fortsatt
arbete och dialog.

Burlövs kommun ligger geografiskt placerat
mellan Malmö och Lund, regionens största tillväxtmotorer. Varje dag transporteras tiotusentals
människor med tåg, buss, bil och cykel genom
kommunen. Burlöv är också en stor målpunkt för
inköp i och med Burlöv Center och Stora Bernstorp.
I Trafikplanen är utgångspunkten att Burlövs
kommun ska verka för en god regional utveckling
som skapar förutsättningar för tillväxt såväl inom
den egna kommunen som i angränsande kommuner. Förutsättningen är att föreslagna åtgärder går
hand i hand med kommunens övergripande mål
om hållbarhet och attraktivitet som finns beskrivna i översiktsplanen ”Framtidsplan för Burlövs
kommun”. Trafikplanen har identifierat några
nyckelfrågor att förhålla sig till. Dessa presenteras

Även om samhällena inom kommunen har utvecklats utifrån stationslägena utmed stambanan
är Burlövs trafiksystem, liksom i flera andra städer,
planerat för bilen. På senare tid har gång-, cykeloch kollektivtrafik lyfts upp allt mer i planerings-

Burlöv ligger strategiskt i regionen och är en viktig pusselbit i Sydsveriges infrastruktur.
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sammanhang. En hel del arbete återstår för att
utveckla transportsystemet i en hållbar riktning
där attraktiva alternativ till de individuella resorna
med bil erbjuds.

muner och Skåne. Detta kan antagligen förklaras
med att Burlöv ligger centralt i regionen med
korta avstånd till många av de stora pendlingsmålpunkterna i Malmö och Lund.

Resmönster och pendling

Kommun

”Resvaneundersökning i Skåne 2013” som genomfördes i hela Skåne under hösten 20131 ger en
uppfattning om hur resandet ser ut.
Följande kan noteras: Burlöv är en utpräglad
pendlingskommun. Inpendlingen är större än
utpendlingen. Ungefär 18 % av resandet sker inom
kommunen. Det största utbytet sker mellan Burlöv
och Malmö. Sammantaget går 47 % av dagens
resor till och från Malmö. Till och från Lund går
14 %, Lomma 6 %, och Staffanstorp 5 %.2
Bilinnehavet är lågt i Burlöv, 438 bilar per 1000 invånare. Det är inte riktigt lika lågt som storstaden
Malmö som har 353 att jämföra med Staffanstorp
som har 501 och Lomma som har 500. För hela
riket är siffran 466 och för Skåne 465.3
I Burlöv används bilen i cirka 61 % av alla resor
(inom samt till och från kommunen). Jämfört med
närliggande kommuner har Burlöv en förhållandevis hög biltrafikandel, även om den är lägre än i
Staffanstorp och Lomma. Jämfört med Malmö och
Lund har Burlöv en liknande andel kollektivtrafikresor, men andelen GC-resor är betydligt lägre.4
Burlöv har en biltrafikandel som är strax över genomsnittet i Skåne. Kollektivtrafikandelen i Burlöv
är lite högre än i Skåne men GC-andelen ligger
under genomsnittet.5
I resvaneundersökningen framkommer att invånare i Burlöv reser kortare än i närliggande kom1 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013. Rapport 2014-06-04.
2 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013. Rapport 2014-06-04.
3 SCB (2012).
4 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
5 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013. Rapport 2014-0604. samt Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter. Rapport
2014-06-25.

Bil

Buss

Tåg

Burlöv

2,4

Malmö

2,5

Lund

2,6

Staffanstorp

2,4

Lomma

2,5

Skåne
2,3
Genomsnittligt antal resor per person och dag.6
Kommun
Burlöv

45,1

Malmö

45,3

Lund

47,9

Staffanstorp

59,3

Lomma

56,6

Skåne
61,8
Genomsnittlig reslängd i km per person och dag.7

Kollektivtrafiken används i ganska liten utsträckning med tanke på att det finns två tågstationer
och flera regionala busslinjer. För pendlingsresor
till Malmö åker 31 % kollektivt och 58 % tar bilen.
Till Lund åker 61 % kollektivt medan 35 % tar
bilen.8
Ungefär hälften av dagens resande inom kommunen sker till fots eller per cykel. Ungefär 11 %
av resorna till och från Malmö sker med cykel,
till fots eller övrigt, det samma gäller till och från
Lund.9
Det finns en bit kvar till ett hållbart resande men i
Burlöv är potentialen stor utifrån Framtidsplanen
och Trafikplanen.
6 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
7 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
8 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
9 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013. Rapport 2014-06-04.

Cykel

Till fots

Övrigt

61 %
8%
9%
10 %
9%
2%
Färdmedelfördelning, enligt resvaneundersökningen, för resor som Burlövs invånare gör, avrundat till närmaste heltal.
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Målpunkter
I Burlöv finns många målpunkter i form av skolor,
idrottsanläggningar, andra kommunala verksamheter samt shopping i Burlöv Center och Stora
Bernstorp. Andra målpunkter är bland annat
Kronetorps mölla, Arlövsteatern samt rekreationsområdet Spillepeng.

Gemensamt är att de till stor del utnyttjar samma
nät och att man normalt rör sig med hjälp av egen
kraft, vilket bland annat medför att man som
gående eller cyklist är känslig för omvägar och
lutningar. Näten för gående och cyklister behandlas därför under samma rubriker, men man måste
hela tiden vara uppmärksam på trafikslagens olikheter. På senare år har det också blivit vanligare
med elcyklar som gör det möjligt att åka ganska
snabbt och förflytta sig längre sträckor.
Både Arlöv och Åkarp har ett förhållandevis välutvecklat gång- och cykelnät, särskilt inom områden
med nyare bebyggelse. Nätet behöver dock utvecklas för att tillgodose behoven. Nätet bör tillgodose
minst tre typer av behov för cyklister; vardagens
cykling till arbetsplatser och skola, cykling till
fritidsaktiviteter av olika slag samt cykling för
rekreation och utflykter till hav och omgivande
natur. Det finns även behov av att nå målpunkter
utanför tätorterna med cykel och binda samman
stråken med grannkommunerna.

Viktiga målpunkter inom Burlövs kommun, med bland annat skolor, centrumverksamheter och annan service.

Trafiknäten och trafikslagens
tillgänglighet
Ett av Sveriges nationella mål är att samhället ska
vara tillgängligt för alla. Trafiksystemet ska göra
det möjligt för människor att nå sina resmål och
för företagen att hantera sina transporter. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) med flera definierar i TRAST10 tillgänglighet som ”den lätthet
med vilken medborgare, näringsliv och offentliga
organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter
som de har behov av.” Tillgängligheten skapas av
alla trafikslag, enskilda och tillsammans och berör
olika användargrupper, såsom barn, äldre och
funktionshindrade.

Gång- och cykeltrafik

De som går respektive cyklar rör sig på olika sätt,
de har också olika räckvidd, cykeln är ett fordon.
10 Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket, Boverket
(2007). Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2.
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Längs Lundavägen finns ett separat cykelstråk
som binder ihop Burlövs olika delar. Motsvarande
saknas längs Kronetorpsvägen. Såväl trygghet som
orienterbarhet gynnas om cyklister och bilister rör
sig längs gemensamma stråk.

Längs Lundavägen finns ett separat cykelstråk som binder
ihop Burlövs olika delar.

Barriäreffekterna för gång- och cykeltrafikanterna
är idag stora för de som vill röra sig till och från
tätorterna Arlöv och Åkarp, något mindre för de
som rör sig inom orterna. Liksom för biltrafiken är
det de omkringliggande motortrafiklederna som
försvårar rörelse till och från tätorterna. Viktiga
målpunkter som är svåra att nå på grund av Västkustvägen är främst rekreationsmiljöer, såsom
Alnarp, Lomma strand och Spillepeng. Stockholms-

NULÄGESANALYS
vägen utgör en barriär som skiljer Arlöv och Åkarp
från det angränsande åkerlandskapet i sydost.

10 000 fordon och skapar således barriäreffekter i
Arlöv och Åkarp.

Inom Arlöv försämras tillgängligheten för gångoch cykeltrafik främst på grund av att både Södra
stambanan och Lommabanan skär genom orten.
Södra stambanan skär även genom Åkarp som
delas i två delar med dålig tillgänglighet för gångoch cykel dem emellan.

Kommunen arbetar aktivt med att arbeta bort
enkelt avhjälpta hinder. Under 2013 startade en
grundlig inventering längs Lundavägen i Arlöv
för att få en generell bild av omfattningen när
det gäller enkelt avhjälpta hinder i kommunens
gatunät och att skapa en prioriteringsordning för
att underlätta upprättandet av en handlingsplan
och kostnadsberäkning. Exempel på inventerade
parametrar är fysiska hinder som nivåskillnader,
ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar och trottoarkanter. Underlaget är ett stöd vid
planering och ombyggnationer i gatunätet och
allmänna platser som inte är fastighetsmark.

Kollektivtrafik

För kollektivtrafikresenärerna är tillgängligheten
till hållplatser i huvudsak god i de båda huvudorterna. Tillgängligheten till buss är störst utefter
Lundavägen i både Arlöv och Åkarp. Pågatågstationen i Åkarp ligger geografiskt centralt i tätorten, med god tillgänglighet för befolkningen, medan stationen i Arlöv, Burlöv station, idag (2014)
är bättre orienterad sett till var verksamheter och
handel ligger i orten snarare än till bostäderna.
Barriärer och passager i Burlövs kommun.

En cykelbana utefter Södra stambanan och en
utefter Lundavägen knyter ihop Åkarp och Arlöv
med varandra. Cykelbanor finns även till Alnarp,
Lund och Malmö. Cykelbanorna är på sina ställen smala och inte så gena som man kunde önska.
Gång- och cykelförbindelserna mellan de båda
tätorterna och från Arlöv till Burlövs egnahem är
bra.
Barriäreffekter kan enligt TRAST11, delas in i flera
nivåer. De som går eller cyklar har mycket svårt
att passera en väg med över 15 000 fordon/dygn
utan till exempel reglerande trafikljus. Redan vid
5 000 fordon per dygn börjar barriäreffekten göra
sig märkbar, särskilt för barn och äldre. Lundavägen och Kronotorpsvägen har på vissa ställen över
11 Sveriges Kommuner och Landsting, Vägverket, Banverket, Boverket
(2007). Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2.

Hållplats

Påstigande under mars 2013

Kyrkogatan
Elisetorpsvägen
Rapsvägen
Burlöv Center
Allégatan
Ringvägen
Arlöv kyrka
Sockerbitstorget
Strandängen
Mossvägen
Åkarp Sockervägen
Åkarp Alnarpsvägen
Åkarp Lindvägen
Burlövs egnahem
Nordanåvägen
Stora Bernstorp
Sunnanå
Santessons väg

1 449
1 309
652
9 560
2 830
2 309
4 117
11 141
2 042
310
1 698
3 150
4 111
829
143
19 149
725
788

Påstigande en
genomsnittlig
vardag feb-okt
2013
55
48
17
325
78
80
139
293
90
6
56
107
128
26
2
552
9
5
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Busslinjer och angivet antal påstigande från Burlövs olika hållplatser en genomsnittlig vardag i februari-oktober 2013. För
Burlövs station och Åkarps station anges på- och avstigande under en genomsnittlig höstvardag 2013.
År

Burlöv

Åkarp

2010

1330

1206

2011

1390

1260

2012

1660

1460

2013
1880
1540
På- och avstigande vid kommunens järnvägsstationer per
dygn perioden 2010-2013 under oktober månad. Antalet har
successivt ökat.

I föregående tabeller anges statistik för varje
hållplats och station i Burlövs kommun. Vad som
kan uttydas ur tabellerna är att stationerna i Arlöv
och Åkarp är de som används mest av invånarna
12

i kommunen, därefter är det hållplatsen i Stora
Bernstorp och hållplatserna längs Lundavägen
som används mest frekvent. Tabellen visar att även
de små hållplatserna har betydelse för att busstrafiken som helhet ska fungera. Busstrafiken har möjlighet att stanna vid fler hållplatser och kan också
nå andra målpunkter som inte tågtrafiken kan.
Kartan ovan illustrerar de olika linjerna och dess
resandeantal, bilden visar på att en stor del av Burlövs kommun täcks upp av kollektivtrafik. Med ett
undantag tillhör samtliga linjer som berör Burlöv
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det regionala bussnätet eller det regionala pågatågsnätet. Undantaget är stadsbuss 4 i Malmö som
går ut till Stora Bernstorp.
Norra fäladen
Buss 170

Lund
Lund C
Tåg

Bankgatan
Buss 130

Lomma
Buss 133

Mot Dalby
Buss 174

Staffanstorp
Buss 127, 172, 174

Mot Genarp
Buss 172
Malmö C
Tåg
Buss 4, 133

º

Bytesmöjligheterna mellan buss och pågatåg
är idag dåliga, då kollektivtrafikslagen inte har
gemensamma hållplatser. I Åkarp är avståndet
mellan närmaste busshållplats på Lundavägen och
pågatågstationen cirka en kilometer. Mellan närmaste busshållplats och pågatågstationen i Arlöv
är avståndet drygt 500 m.

St Bernstorp
Buss 4

Malmö

Mot
Bunkeflostrand
Buss 4

centrala delar. Även pågatåget kan fungera lokalt
mellan Arlöv och Åkarp. Vad som saknas är däremot kollektivtrafikförbindelser från Arlöv, Åkarp
och Burlövs egnahem i norr till de södra delarna
med bland annat handelsområdet Stora Bernstorp
och verksamhetsområdet Toftanäs.

Södervärn
Buss 130, 133,
172, 174

Hyllie
Tåg
Buss 170

0

2 Km

127

170

4

130

172

Tåg

133

174

Busslinjer och tåg med hållplatser i Burlövs kommun (2013)
och var de stannar i grannkommunerna.

Från Burlövs station når man Malmö C på 6
minuter och Lund C på 9 minuter, vilket gör tåget
till det snabbaste färdsättet till respektive stad.
Den näst mest använda kollektivtrafiklinjen av
burlövsborna är busslinje 130 på Lundavägen som
tar 13 minuter från Sockerbitstorget till Värnhem
i Malmö och 25 minuter till Bankgatan i Lund. I
följande tabell åskådliggörs restider mellan några
platser i respektive ort.
Malmö C Värnhem Lund C Bankgatan
Burlövs
station

6 min

Sockerbits-
torget
Åkarps
station
Alnarpsvägen

9 min
13 min

7 min

25 min
7 min

19 min

Pågatåg på bron över Kronetorpsvägen.

Antalet kollektivtrafikresor i Skåne ökar kraftigt.
Den årliga ökningen har varit kring 6 % per år
sedan öppnandet av Öresundsbron. Under 2012
ökade resandet med Skånetrafiken med drygt 6 %,
varav resandet med tåg med över 8 %. Sannolikt
kan en del av trafikminskningen med bil i Burlöv
härledas till att fler personer nu åker kollektivt.
Vissa av uppgångarna av tågresenärer kan förklaras med indragna busslinjer och sämre utbud av
turtäthet på dessa.

Biltrafik
19 min

De regionala busslinjerna har även en viktig lokal
funktion för Burlöv. Buss 130 binder ihop Burlövs
olika delar. Busslinje 172 ger de boende i Burlövs
egnahem möjlighet att åka kollektivt in till Arlövs

Huvudnät och flöden

Stommen i bilnätet (huvudnätet) består i både
Arlöv och Åkarp av gator med genomfartskaraktär. Till dessa ansluts lokala gatusystem vars
omfattning ofta avgörs och begränsas av de två
järnvägarna, Lommabanan och Södra stambanan.
Ibland är det lokala gatunätet avgränsat till den
13
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Trafikflöden i Burlöv i enligt räkningar 2007-2013, fordon per dygn.

aktuella bostadsutbyggnaden. Det lokala gatunätet
i Åkarp kännetecknas av återvändsgator och flera
långa uppsamlingsgator. ”Genomfartsgatorna” får
genom detta extra stor betydelse för tillgängligheten inom kommunen.
Två vägar av mer överordnad karaktär är Lundavägen och Kronetorpsvägen. De möts i anslutning

14

till Burlöv Center. Lundavägen binder ihop Arlöv
och Åkarp. Den är därmed en ryggrad i det lokala
huvudnätet. Lundavägen har till stor del karaktär
av miljöprioriterad genomfart. Trafikmängden är
i dagsläget måttlig, cirka 10 000 bilar per dygn,
vilket ger rimliga förutsättningar för att skapa
balans mellan trafik längs stråket och gående
och cyklister som behöver passera stråket och
för sidotrafiken att komma ut på stråket. I Arlöv
har Lundavägen i anslutning till området kring
Sockerbitstorget mer karaktär som ”stadsgata” än
som genomfart men funktionen som genomfart är
ändå tydlig.

NULÄGESANALYS

Lundavägen är en ryggrad i det lokala huvudnätet i Burlöv.

Det övergripande huvudnätet för biltrafiken.

Kronetorpsvägen kopplar samman Arlöv med
E6.01 och E22 och har därmed en övergripande
roll i kommunens vägnät. Länken är viktig för
såväl interna resor inom Arlöv, som för trafik
till och från Burlöv Center samt för att hantera
genomfartstrafik till Åkarp och Burlövs egnahem.
Idag har vägen karaktären av genomfartsled och
det saknas en längsgående cykelbana utmed större
delen av vägsträckningen.
Kontakterna utåt till det övergripande nationella
och regionala vägnätet är begränsade på grund av
att den storskaliga infrastrukturen har planerats
för hög framkomlighet. Framförallt är kopplingarna till och från Åkarp norrut på E6 begränsade.
Från Lundavägen är det besvärligt att komma ut
mot Västkustvägen. Plankorsningen med Södra
stambanan vid Alnarpsvägen är idag (år 2014)
både begränsande och riskfylld.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Kronetorpsvägen och Lundavägen inte bara ska hantera
den interna trafiken inom kommunen utan även
den mellankommunala genomfartstrafik som det
övergripande vägnätet inte lyckas ta hand om på
grund av bristande förbindelser.

Av- och påfarter till motorvägsnätet i Burlövs kommun.

I och med att det övergripande motorvägsnätet
har relativt få korsningspunkter blir barriäreffekten av den storskaliga infrastrukturen även påtaglig för biltrafiken. Bland annat finns det endast tre
möjligheter för biltrafik att passera Södra stambanan; två i Arlöv och en i Åkarp. Inom Arlöv finns
det endast en bilpassage för biltrafik under Lommabanan.
En del tung trafik rör sig på genomfartsgatorna
och i Arlövs industriområde.
Trafikflödena på de omkringliggande motorvägarna är relativt höga och så även på de genomgående
vägarna, exempelvis Kronetorpsvägen, Lundavägen och Lommavägen.
15
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Trafikmätningar under 2013 visade att trafiken i
Burlöv har minskat jämfört med mätningar under
2008. Minskningen är betydande, upp till 25 % i
många mätpunkter. Minskningen kan möjligen
förklaras med att stora förändringar har skett i regionen sedan de tidigare mätningarna, med bland
annat öppnandet av Citytunneln som lett till en
kraftig ökning av kollektivtrafikresandet.

arna Toftanäsvägen/Vassvägen samt Toftanäsvägen/Flansbjersvägen.
Trafikplats Spillepeng byggs om till en planskild
trafikplats som beräknas bli klar december 2015.
Detta kommer att väsentligt förbättra framkomligheten till Malmö hamn samt för pendlande bilister
på Västkustvägen.

Ombyggnader i anslutning till Trafikplats Sege och
Sjölundaviadukten har färdigställts sedan mätningarna 2008-2010, vilket kan leda till att tidigare
genomfartstrafik via Lundavägen och Kronetorpsvägen har flyttats tillbaka till det övergripande motorvägnätet. Det kommer även att vara viktigt att
genomföra nya mätningar efter ombyggnationen
(2014-2015) av Trafikplats Spillepeng.
Nationellt har en minskning av trafikarbetet på
vägar skett sedan 2008. Jämfört med 2008 var det
totala trafikarbetet på statliga vägar i Sverige cirka
1,5 % lägre 2013. En liknande trend kan också ses
i trafikmätningar vid Malmös kommungränssnitt.
Påtalas bör dock att liknande trender historiskt
sett kan spåras i samband med konjunkturnedgångar och att det är för tidigt att dra slutsatser om
att den nedåtgående trenden är varaktig.

Hastigheter

En ny hastighetsplan beslutades i början av 2014.
I den nya hastighetsplanen införs 40 km/h som
ny bashastighet inom tättbebyggt område med
undantag för exempelvis Lundavägen som fortsättningsvis kommer att ha 50 km/h. 30 km/h
bibehålls utanför skolor.

Framkomlighet

Överlag är framkomligheten god på det kommunala vägnätet. Det finns dock framkomlighetsproblem under högtrafik på vägar i anslutning till
kommunens vägnät, exempelvis på Västkustvägen i anslutning till Trafikplats Spillepeng samt
på vägarna i anslutning till Trafikplats Flansbjer.
Malmö stad, Burlövs kommun och Trafikverket
har tillsammans utrett behov av kapacitetshöjande
åtgärder i Trafikplats Flansbjer, där en ombyggnad
av anslutningarna mot Toftanäsvägen till cirkulationsplatser har beräknats ge bäst effekt. Utöver
detta har påvisats behov av att bygga om korsning16

Områden med kapacitetsproblem under högtrafik.

Motorcykel- och mopedtrafik

År 2013 fanns det 433 motorcyklar och 123 mopeder klass I registrerade i Burlövs kommun12.
Tillgängligheten för motorcykeltrafiken följer vägnätet för motortrafik, bilnätet. Moped klass I har
en hastighetsbegränsning på 45 km/h och de får
inte köras på cykelbanor. Moped klass II får köras
i högst 25 km/h och de får köra på cykelbanor
när de finns såvida inte tilläggstavlan ”Ej moped”
förbjuder trafik.
I resevaneundersökningen13 från 2013 kunde
svarspersonerna i enkäten registrera om färdsättet för deras förflyttning skedde med Moped/MC.
Eftersom det är en ganska liten andel av resorna
som sker med motorcykel eller moped presenteras
inget separat resultat för detta utan de hamnar
i kategorin övrigt som i Burlövs kommun lig12 Trafikanalys (2014). Fordon i län och kommuner. Publiceringsdatum:
2014-02-06.
13 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
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ger på 2 % av färdmedelsfördelningen. Samtidigt
som motorcykel- och mopedtrafik utgör en del av
vardagsresorna används särskilt motorcyklar för
fritidsresor.
Motorcyklisterna och mopedisterna tillhör de
oskyddade trafikanterna och är ofta ganska utsatta
i trafikolyckor. För mer olycksstatistik se vidare
under rubriken ”Trafiksäkerhet”.

Godstrafik

Burlövs kommun är transitkommun för gods på
såväl väg som järnväg. De järnvägsbanor med gods
som berör Burlövs kommun är Lommabanan och
Södra stambanan. Under 2000-talets inledande år
skedde en snabb tillväxt av godstransporterna med
lastbil över såväl Öresund, som på färjorna mellan
Sverige och Tyskland/Polen. För järnvägstransporterna har utvecklingen inte varit lika tydlig. Totalt
sett har det skett en tillväxt i transporterat gods på
järnväg, men mängden gods med tåg på färjorna
söderut har minskat under hela 2000-talet.
Statistik för Öresundsbron visar hur mängden
gods, mätt i ton, som transporteras med tåg över
bron ökade med drygt sex procent per år mellan 2001 och 2008, till knappt 4,9 miljoner ton/
år (Statistikbanken.dk), medan SCB:s statistik för
färjorna över södra Östersjön visar hur mängden
transporterat gods minskade med i genomsnitt 2,5
procent per år under samma period, till drygt 2,8
miljoner ton/år. Statistik från Öresundsbron.com
visar hur antalet lastbilar ökade med i genomsnitt
14,1 procent per år fram till 2008. Samtidigt visar
SCB:s statistik hur antalet lastbilar minskade på
bilfärjorna mellan Helsingborg och Helsingör
under samma period, med 1,5 procent per år. Totalt sett ökade antalet lastbilar som passerar över
Öresund alltså med i genomsnitt 3,6 procent per
år, vilket innebär att det passerade knappt 150 000
fler lastbilar över sundet år 2008, än det gjorde
2001. Trots att antalet lastbilar på färjorna minskat
under 2000-talet passerar fortfarande något fler
lastbilar över Öresund via färjorna, än på Öresundsbron.
Även på färjorna till Tyskland och Polen ökade
antalet lastbilar under perioden mellan 2001 och
2008. SCB:s statistik visar att ökningen uppgick

till i genomsnitt 7,2 procent per år fram till 2008.
Enligt statistik från Öresundsbron.com ökade
antalet godståg från 2009 till 2010 ganska kraftigt
på Öresundsbron. Till 2012 hade antalet godståg
minskat från toppnoteringen 2010. Statistiken visar att antalet lastbilar som kör över Öresundsbron
successivt har ökat från öppnandet till att omfatta
cirka 369 000 lastbilar 2012. Från slutet av 2008 till
slutet av 2012 ökade antalet lastbilar med i genomsnitt 1,98 procent per år.
Kommunerna utmed det befintliga godsstråket
på järnväg genom Skåne har gemensamt beslutat
att samarbeta för att stråket ska trafikeras av både
persontåg och godståg. De kommuner som ingår
i samarbetet är Bjuv, Burlöv, Kävlinge, Lomma,
Malmö, Svalöv, Trelleborg, Vellinge, Åstorp och
Ängelholm. Kommunerna som ingår i samarbetet
har till viss del skilda intressen gällande behovet av
godstransporter respektive persontransporter.
Godstransporter är en riksangelägenhet som berör
både start- och målpunkt men även i högsta grad
kommunerna som godset transporteras genom.
Dock har alla ett intresse av att föra över godstransporter till järnväg då det gynnar miljön och
minskar belastningen på vägarna. Persontrafik
på stråket berör flera orter och skulle förbättra
möjligheterna för pendling och stärka en hållbar
utveckling.

Godstrafik på Södra stambanan genom Åkarp.

Målsättningen är att den framtida trafiken ska vara
hänsynsfull mot omgivningen och bullernivåerna
för boende ska hållas nere. Bulleråtgärder kommer
därmed att behöva genomföras. Viktiga tidpunkter
att beakta för detta är färdigställandet av tunneln
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genom Hallandsåsen 2015 och Fehmarn Beltförbindelsen 2021. En framtida förbindelse mellan
Helsingborg och Helsingör är särskilt intressant
för godstrafik på järnväg då denna skulle kunna
avlasta Öresundsbron och Södra stambanan och
därmed Burlövs kommun.

gjorts. Statistiken från STRADA kommer både
från polisrapporterade och sjukhusrapporterade
personskadeolyckor. I detta avsnitt beskrivs översiktligt vilka typer av olyckor som inträffat inom
kommunen, deras svårighetsgrad och var de har
inträffat.

En åtgärdsvalsstudie av Godsstråket genom Skåne,
för Burlövs del Lommabanan, håller på att arbetas
fram av Trafikverket som beskriver nuläge, utveckling enligt beslutade planer samt kommande
behov. Förväntade befolkningsutveckling i de
stationsnära lägena beskrivs också.

Utdraget, som gjordes för åren 2006-2010, visar
att 284 olyckor har skett i kommunen under den
givna tidsperioden. Av dessa har 113 skett på det
statliga vägnätet, 149 på det kommunala vägnätet
och resten på enskilda vägar.
Olyckorna på det statliga vägnätet är i största grad
singelolyckor eller upphinnandeolyckor med bil.
Under de studerade åren har endast en dödsolycka
skett i kommunen. Den inträffade på det statliga
vägnätet vid Trafikplats Kronetorp Södra. Burlövs
kommun kan endast påverka det kommunala och
enskilda vägnätet. Därför behandlas endast dessa
olyckor i de tabeller som följer.

Målsättningen med samarbetet är att det ska finnas en gemensam syn hos kommunerna gällande
den framtida person- och godstrafiken, kapacitetsoch investeringsbehov och finansiering.

Trafiksäkerhet
Som utgångspunkt för bedömning av trafiksäkerhetsläget i kommunen har ett utdrag ur STRADA
(Swedish TRaffic Accident Data Acquisition)
Singel

Fotgängare

Cykel

På det kommunala och enskilda vägnätet i Burlöv
har det under perioden 2006-2010 skett totalt 171
Moped

Fotgängare

29

Cykel

22

1

5

Moped

11

3

1

MC

4

Personbil

12

2

11

13

Lastbil

2

1

1

1

MC

Personbil

Lastbil

Buss

Övrigt

1

Buss

1

6
1

Övrigt

29
1

1

1

Olycksmatris med olyckorna fördelade på de olika trafikslagen på de kommunala och enskilda vägarna i Burlövs kommun.
Olyckstyp

Antal olyckor

Dödsolyckor

Svåra olyckor

Lindriga olyckor

Singel (motorfordon)

18

0

1

17

Möte (motorfordon)

0

0

0

0

Omkörning (motorfordon)

0

0

0

0

Upphinnande (motorfordon)

17

0

2

15

Avsvängande (motorfordon)

7

0

0

7

Korsande (motorfordon)

10

0

1

9

Cykel/Moped (motorfordon)

26

0

4

22

Fotgängare (motorfordon)

3

0

0

3

Fotgängare/Cykel/Moped

72

0

4

68

Övriga

7

0

0

7

Olyckstyp fördelat på skadegrad på kommunala och enskilda vägar i Burlövs kommun.
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olyckor. Av dessa innehåller 11 olyckor information som inte är tillförlitlig. De ingår därför inte
i analysen. När det gäller oskyddade trafikanter
dominerar singelolyckorna, därefter kommer
olyckor med motorfordon. För personbilar är
singelolyckorna mindre frekventa. Här dominerar
olyckor mellan personbilar respektive olyckor där
oskyddade trafikanter är inblandade. Grupperna
är ungefär lika stora.
Fyra svåra olyckor på det kommunala och enskilda vägnätet avser enbart motorfordon. I åtta svåra
olyckor drabbas oskyddade trafikanter. Även när
det gäller lindriga olyckor dominerar oskyddade
trafikanter. Upphinnandeolyckor är en stor del av
lindriga personbilsolyckor.
Inte oväntat inträffar flertalet olyckor längs de
större bilgatorna, exempelvis längs Lundavägen
och Dalbyvägen. På Lundavägen mellan Ringvägen och Storgatan är upphinnandeolyckor samt
gång- och cykelolyckor vanligt förekommande,
även Dalbyvägen mellan Lundavägen och Ringvägen har en liknande olycksbild. Inom det lokala
gatunätet och på vissa cykelvägar inträffar ett flertal olyckor med gående och cyklister inblandade.
Det är i och för sig inte ovanligt, men orsakerna
bör undersökas närmare. Följande avsnitt visar
punkter och sträckor som är extra olycksdrabbade.

4.
5.

2.
1.

3.
6.

Bilden visar punkter och sträckor som är extra utsatta för
olyckor på det kommunala gatunätet.

1. I korsningen Lundavägen/Dalbyvägen har sju
olyckor inträffat varav fyra varit singelolyckor med
gång/cykel/moped och två olyckor mellan oskyddad
trafikant och motorfordon. Den sista olyckan har varit
mellan bilister.
2. Korsningen Lundavägen/Kärleksgatan är extra
olycksdrabbad för cyklister, där tre olyckor skett mellan cyklister och motorfordon. Detta tyder på att cykelöverfarten längs Lundavägen och över Kärleksgatan
inte är tillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Korsningen justerades 2013.
3. Korsningen Lundavägen/Torngatan/Industrigatan
har även den tre olyckor mellan cyklister och motorfordon samt två olyckor som endast omfattar bilar. Cykelolyckorna har delvis skett på cykelöverfarten över
Industrigatan, parallellt med Lundavägen. Korsningen
ska byggas om och tillgänglighetsanpassas 2015.
4. Korsningen mellan Alnapsvägen och Stationsvägen
i Åkarp har en olycksbild med två singelolyckor för
oskyddade trafikanter, en cykelolycka med motorfordon och en olycka med endast biltrafik inblandad.
5. I korsningen Lundavägen/Alnarpsvägen i Åkarp
har tre biltrafikolyckor inträffat. Denna korsning är nu
ombyggd för att öka säkerheten.
6. Sträcka på Elisetorpsvägen och Grönevägen är
olycksdrabbad för oskyddade trafikanter, där sex
olyckor med denna typ skett mellan åren 2006 till och
med 2010. Detta tyder på dåligt underhåll av länkar
avsedda för gång- och cykeltrafik.

Trygghet
Trygghet är en subjektiv kvalitet som uppfattas
olika från person till person. De trafikslag som
främst uppfattar otrygghet är gående och cyklister.
I Burlöv finns otryggheten representerad i olika
former och i varierande grad. Det finns ett antal
faktorer som nästan alltid leder till otrygghet;
mörka och smala passager, öde gångstigar, att inte
kunna se vad som väntar runt hörnet, främmande
människor med oförutsägbart beteende, tät och
snabb trafik. Det är väsentligt att bygga bort dessa
minsta gemensamma nämnare för otryggheten.
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I Burlövs kommun förekommer en del otrygghetsproblem till exempel vid Burlövs båda pågatågstationer. Dels för att det passerar många tåg i hög
hastighet, dels för att det är relativt ensliga platser.
Det finns även obebyggda delar i både Arlöv och
Åkarp och längs Kronetorpsvägen som upplevs
osäkra. Därför krävs det trygga och belysta gångoch cykelstråk även under dygnets mörka timmar.
I samarbete med Skånetrafiken kommer Pågatågstationerna att rustas upp 2014.
Polismyndigheten i Skåne har de senaste tio åren
gjort årliga trygghetsmätningar i Skånes kommuner. Trenden för problemnivåerna under åren
har varit sjunkande. År 2013 var andelen i Skåne
som är trygga om man är ensam ute sen kväll den
högsta som uppmätts under åren 2004 - 2013 och
andelen otrygga den lägsta. Utsattheten för brott
visar på en avsevärd minskning. I ett skåneperspektiv har andelen som överhuvudtaget utsatts
för brott minskat med 40 procent.14
I polisens årliga trygghetsmätning för 201315
nådde Burlöv sitt bästa samlade resultat på 10
år. Trenden är dessutom tydlig; kommunen blir
alltmer trygg för varje år som går. Oron för att
utsättas för brott har minskat generellt men det är
forfarande många som känner sig otrygga att röra
sig ensamma utomhus under sena kvällar. En siffra
som sticker ut är att många anger att de avstår från
att åka buss eller tåg på grund av rädsla. Detta är något som kommunen behöver arbeta vidare med. Det
finns stora möjligheter till förbättringar i och med att
både Åkarps station och Burlövs station kommer att
byggas om vid utbyggnaden av Södra stambanan.

Burlövs kommun har anordnat ett antal trygghetsvandringar på olika platser och områden i
kommunen de senaste åren. De olika trygghetsvandringarna pekar på ett allmänt problem med
vildvuxen grönska, klotter, otillräcklig belysning,
dåligt underhåll av markbeläggningen och dåligt
underhållna vägmarkeringar.

Miljö och hälsoeffekter
Burlöv ligger geografiskt och infrastrukturmässigt
i ett utsatt läge, nästan helt omgärdat av stora motorvägar och järnvägar. Detta orsakar miljö- och
hälsoeffekter genom bland annat luftföroreningshalter i luften och buller.

Buller

Burlövs invånare är enligt en enkätundersökning
de som känner sig mest störda av buller från både
vägar och järnvägar i Skåne. Trots detta har tidigare studier av buller i Burlöv bedömt att exponeringen inte är särskilt hög. Genomförda studier16
av Arbets- och miljömedicin i Lund visar på att
det är en betydande del av invånarna som beräknas vara exponerade över gällande riktvärden från
antingen väg eller järnväg.

Trygghetsvandring i Arlöv.

Ljudutbredning från vägtrafik, Leq24 4 m över mark. Visualisering av modellberäkningar17.

14 Polismyndigheten i Skåne (2013). Skånepolisens trygghetsmätning 2013.
Rapport 2014-01-21.
15 Polismyndigheten i Skåne (2013). INDEX - Trygghetsmätningar 20042013.

16 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.
17 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.
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För den ekvivalenta dygnsnivån exponeras cirka
en fjärdedel av innevånarna för ljudnivåer vid
fasad på mer än 55 dBA. Drygt hälften av alla innevånare exponeras för maximala ljudnivåer utomhus
som uppgår till mer än 70 dBA. Utav dessa är det
endast en mindre del som beräknas vara utsatta för
höga nivåer från både vägar och järnvägar. I jämförelse med tidigare studier är de modellerade bullernivåerna högre och stämmer bättre överens med de
upplevda störningarna av trafikbuller i kommunen.

hamnsregionen ger också upphov till förhållandevis högre bakgrundsnivåer av luftföroreningar.
Luftövervakningen i kommunen har varit god.
Mätningar har gjorts av olika luftföroreningar på
olika platser. I början gjordes mer allmän övervakning i så kallad urban bakgrundsnivå. I dag ligger
fokus på mätning vid de platser där de högsta halterna kan förväntas och där människor vistas eller
uppehåller sig. Ett exempel på en sådan mätplats
är Lundavägen i centrala Burlöv, där vägen omgärdas av byggnader. Därigenom finns det risk att
luftföroreningshalterna kan bli förhöjda. Troligen
är de högsta halterna alldeles vid motorvägarna,
men där gäller ej det regelverk som styr luftövervakningen.

Ljudutbredning från järnvägstrafik, Leq24 4 m över mark.
Visualisering av modellberäkningar18.

Det bör observeras att höga maximalnivåer utomhus vid fasad enbart är en indikator på höga
inomhusnivåer och därför finns det inte en direkt
koppling till att riktvärden överskrids inomhus.
Däremot är det uppenbart att trafikbullernivåerna
utomhus generellt är höga i kommunen och att
den långsiktiga målsättningen måste vara minskade ljudnivåer från trafiken.

Luft

Beräknade kvävedioxidhalter i Burlövs kommun, mikrogram per kubikmeter, årsmedelvärde (källa: Malmö Stad,
Miljöförvaltningen).

18 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.

Uppmätta halter i kommunen visar på förhållandevis låga halter. Bedömningen är att inga miljökvalitetsnormer överskrids. I de flesta fall ligger
den allmänna luftföroreningshalten med stor
marginal till lagkraven. Det finns också miljömål
som inte har samma lagliga tyngd som miljökvalitetsnormerna, men är det man strävar efter att

Burlöv ligger strax nordost om Malmö, vilket
innebär en förhållandevis stor påverkan på luftkvaliteten. Oftast blåser det från sydväst och
därmed passerar luften från alla verksamheter i
Malmö hamnområde och övriga Malmö genom
Burlöv. Närheten till kontinenten och Köpen-
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nå. Ur miljömålshänseende för luftföroreningar
ser man att en hel del av parametrarna överskrids
inom kommunen.

för brott och otrygghet i trafiken nämns i svaren.
De trafikanter som känner sig mest otrygga är de
oskyddade trafikanterna; fotgängare och cyklister.

Den närmaste framtiden visar inte på några större
förändringar av luftkvaliteten. Exploateringstrycket i regionen kan innebära problem, genom ökat
transportbehov och därigenom ökade luftföroreningsutsläpp. Dessutom ser man ett ökat behov av
bostäder i regionen. Förbättringstakten avseende
utsläppen av luftföroreningar från fordonsparken
och verksamheter i framtiden, tycks vara låg. Istället verkar det som om ökad tillväxt eller inte, styr
hur luften påverkas.

Nedan beskrivs platser som i större utsträckning
nämns i enkäterna:
• Området kring korsningen mellan Lundavägen och Dalbyvägen/Lommavägen och vidare
upp på Dalbyvägen i Arlöv nämns som otryggt
på grund av bland annat ungdomars buskörning, korta gröntider för gående och cyklister i
signal, trång gång- och cykelbana längs Dalbyvägen, otryggt på Sockerbitstorget.
• Vid korsningen Lundavägen och Kronetorpsvägen nämns tunnlarna under vägarna
som otrygga. Vid Burlöv Center använder
många inte tunneln utan går rakt över vägen, vilket skapar problem för biltrafiken.
• Den snabba trafiken längs Lundavägen
genom hela kommunen nämns som ett
stort otrygghetsproblem. Cykelvägarna och
överfarterna måste förbättras för att skapa
tryggare förhållanden för detta trafikslag.
Bilisterna menar istället att cyklisterna borde
visa mer hänsyn i dessa punkter.
• Både bilister och oskyddade trafikanter
känner sig otrygga med den stora mängden
tung trafik i tätorterna. Speciellt nämns
Lommavägen i Arlöv, men även Kronetorpsvägen och Lundavägen.
• Cyklister nämner även Alnarpsvägen i
Åkarp som otrygg på grund av att det inte
finns en cykelbana längs med denna sträcka.
Trafikbelastningen är hög och det kör en del
tung trafik där, vilket inte är en bra miljö för
blandtrafik. Fotgängare och cyklister känner
sig även otrygga på gc-vägen längs järnvägen
mellan Åkarp och Arlöv.
• Tågstationerna i Arlöv och Åkarp.

Synpunkter från medborgarna
En webenkät har under arbetet med Trafikplanen gått ut till Burlövs invånare via kommunens
hemsida. Syftet med enkäten var att få en uppfattning om de enskilda kommuninvånarnas åsikter
och intressen, vilket även fungerat som underlag
för åtgärdsval. Enkäten innehöll fem frågor och
problemställningar:
1. Rangordna från 1-4 (1=viktigast, 4=minst
viktigt) vilket trafikslag som är viktigast att
satsa på i framtiden: buss, tåg, bil, gångoch cykeltrafik (gc).
2. Var i Burlövs kommun känner du dig
otrygg i trafiken? Ge exempel på platser.
3. Vart saknas det gång- och cykelvägar?
4. Vilka mål och visioner för trafiken i Burlöv
tycker du ska finnas med i Trafikplanen?
5. Övriga synpunkter
Cirka 50 svar kom in från allmänheten, där en del
bara valde att svara på vissa frågor, medan andra
besvarat samtliga frågor. I följande avsnitt kommer
en övergripande sammanställning av inkomna
synpunkter på fråga 1 och 2. En sammanställning
av fråga 3 och 4 kommer under avsnittet ”Mål och
prioriteringar”.

Otrygghet i trafiken

Fråga: Var i Burlövs kommun känner du dig
otrygg i trafiken? Ge exempel på platser.
Webenkäten tyder på en utspridd otrygghet i
Burlövs kommun. Både otrygghet för att utsättas
22

Saknade länkar i gc-nätet

Fråga: Vart saknas det gång- och cykelvägar?
Brister i gång- och cykelnätet som påpekas i
enkäten är bland annat mellan Arlöv och Stora
Bernstorp, där det framförallt önskas en utbyggd
cykelbana längs Segevägen (nu utbyggd).
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Många har även nämnt Alnarpsvägen i de centrala
delarna av Åkarp, men även längs vägen mot Alnarp och vidare mot Lomma. Till viss del nämns
även den norra kopplingen mellan Åkarp och
Lomma. Lomma kommun har under 2014 sänkt
hastigheten här till 40 km/h.
Kronetorpsvägen och dess förlängning ut mot
Alnarp är också en länk som saknar gång- och
cykelbana, vilket ett antal svarande saknar.
I övrigt kan följande önskemål om cykelåtgärder
nämnas:
• Direktcykelväg till Malmö
• Cykelväg längs järnvägen mellan Åkarp och
Hjärup
• Cykelvägen mellan Åkarp och Hjärup
• Fiskaregatan
• Ökad tillgänglighet till/från Rinnebäck med
cykel
• Fortsättning på cykelvägen Hällegatan mot
Östgatan
• Företagsvägen
• Lundavägen
• Mellan Skånevägen och Lundavägen i Åkarp

• Huvudnätet är i första hand anpassat för
genomgående trafik. Bilnätet behöver få en
funktion och utformning bättre anpassat för
kommunens interna trafik.
• Bristande kopplingar i övergripande motorvägs- och järnvägsstruktur har påtvingat de
kommunala vägarna rollen som förmedlare
av mellankommunala resor. Det skapar
långa körvägar och onödigt trafikarbete för
bilresor med målpunkter i kommunen.
• Dålig koppling vid byten mellan bussar och
tåg i både Åkarp och Arlöv.
• Trafiksäkerhetsanalyserna visar att oskyddade trafikanter drabbas av många olyckor och
att det finns ett antal platser utmed bilnätet
där det finns behov av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.
• Trygghetsfrågor måste uppmärksammas i
planeringen. Många känner sig otrygga. Nya
länkar behövs i gång- och cykelnätet och
belysningen behöver förbättras.
• Kommunen är hårt exponerad för trafikbuller. Det är en kombination av buller från
både väg och järnväg.

Sammanfattande nulägesanalys
Analysen av dagens trafiksystem kan sammanfattas i följande punkter:
• Burlöv är en utpräglad pendlingskommun.
Det största utbytet sker med Malmö. Inpendlingen till Burlöv är större än utpendlingen.
• Mer än hälften av alla resor sker med bil.
Den sammanlagda körsträckan är dock
relativt kort jämfört med övriga grannkommuner.
• Motorvägssystemets och järnvägarnas dragningar genom kommunen ger stor barriärpåverkan för samtliga trafikslag.
• Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat
inom kommunen, men behöver förbättras
så att olika typer av målpunkter inom och
utanför kommunen kan nås på ett säkert
och tryggt sätt.

Burlöv är en utpräglad pendlingskommun. Det största utbytet sker med Malmö.
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Framtida infrastrukturfrågor
MalmöLundregionen står inför ett antal viktiga
ställningstaganden för trafiksystemet. Det handlar om att börja trafikera befintliga järnvägar som
Lommabanan, Simrishamnsbanan och Kontinentalbanan med persontrafik, ett eventuellt yttre
spår för godstrafik, eventuell höghastighetsbana
och införande av spårvagnar för att lösa kapacitetsproblem i Malmö och Lund. Det handlar även
om ombyggnader av befintliga trafikplatser samt
diskussioner om nya trafikplatser och trafikleder
liksom snabbcykelvägar. Åtgärderna leder sam-

mantaget till nya möjligheter för stadsutveckling i
regionen som helhet. Samtidigt bedöms kapaciteten på det övergripande vägnätet inte räcka till på
grund av inflyttning till regionen samt en fortsatt
ökning av transittrafiken genom Skåne. Det innebär samtidigt en ökad negativ miljöpåverkan från
trafiken.
För den regionala utvecklingen är det viktigt att
kommunerna i Skåne arbetar tillsammans kring
infrastrukturfrågorna med gemensamma målbilder och visioner. Region Skånes initiativ till
att uppvakta regering och departement med ett
så kallat Skånepaket – ett samlat paket för infrastruktursatsningar i Skåne är ett steg på vägen till
ökat samarbete i regionen. Skånes tradition med

Illustration från samrådsunderlaget
”Strukturbild MalmöLund”. Detta är
ett samarbete över kommungränserna
där stadsutvecklingen utgår från
en flerkärnig ryggrad utmed Södra
stambanan och där rationell markanvändning i anslutning till stationsområdena är i fokus.
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att växa kring Pågatågsstationerna är en viktig
utgångspunkt för den regionala tillväxten och en
ökad geografisk arbetsmarknad. För att den infrastrukturella planeringen ska fungera tillfredsställande måste därmed kommungränserna suddas ut
och åtgärder som bidrar till hållbart resande och
attraktiv stadsutveckling prioriteras. Där är bland
annat en rationell markanvändning i anslutning
till stationsområdena en viktig pusselbit.

Burlövs kommun ska samverka med grannkomuner och regionen för att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk och snabbcykelstråk.

Kollektivtrafik
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Resandet med kollektivtrafiken i Skåne förväntas
enligt Skånetrafikens ”Tågstrategi 2037”1 öka med
4-5 % per år, där den största
ökningen ska ske på
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Cykeltrafik

I rapporten ”Inriktning för infrastruktursatsningar
i Skåne 2010 till 2019” beskriver Region Skåne att:

Detta talar för en ökad andel cyklister såväl i
Burlöv som i Skåne som helhet under de närmsta
åren. Tankar om ett snabbcykelstråk mellan
Malmö och Lund är ett av de cykelprojekt som har
initierats, vilket kommer att ge effekter för cykelresorna i Burlövs kommun. Framförallt ger det
förutsättningar för boende i Arlöv och Åkarp att
lättare ta sig med cykel till både Malmö och Lund.
Framöver kommer det att satsas mycket på att
förbättra cykelförbindelserna i regionen.
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• ”Cykeltrafikens förutsättningar ska förbättras, såväl i tätorter som på landsbygden. Planeringen bör ske i samverkan mellan i första
hand berörd kommun och Vägverket och
utgå ifrån ett brett perspektiv där tillgänglighet, säkerhet, miljö, turism och rekreation,
grönstruktur mm beaktas.
• Åtgärder som förbättrar cykeltrafikens förutsättningar skall prioriteras i högre grad än
tidigare.”
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Trafikutvecklingen

Övergripande inriktning
Burlövs kommun ska verka för att andelen
gång- och cykeltrafik ökar.

Bedömning av resandeutvecklingen i Skåne utifrån Vision
2037 i ”Tågstrategi 2037”.
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Resandeutveckling för de olika kollektivtrafikslagen från
”Tågstrategi 2037”.

För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas ytterligare måste stationsområdena i regionen utnytt 
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Gång- och cykeltrafik på Segevägen mellan Arlöv och Stora
Bernstorp.

1

Skånetrafiken (2008). Tågstrategi 2037.
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att samtliga stationers kapacitet utnyttjas i så stor
utsträckning som möjligt. Det är också viktigt att
resenärer har möjlighet att ta sig till stationerna
med cykel och busstrafik för att minimera transporternas miljöpåverkan.
Öresundstågsstationerna måste därmed betraktas som likvärdiga enheter till vilka resbehovet
fördelas ut på lämpligaste sätt. Exempelvis bör
det finnas bättre möjlighet för boende i nordöstra
Malmö att kunna ta sig till Burlöv Centralstation
för att ta tåg mot Lund och Helsingborg.

tinenten och övriga Sverige, både när det gäller
transporter på väg, järnväg och till sjöss.
Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit
fram en kapacitetsutredning2 för samtliga transportsystem i Sverige. Denna visar kapacitetsbrister
i det svenska transportsystemet till och med 2025.
Utredningen visar också förslag på åtgärder och
inriktningar som behövs för att öka kapaciteten i
den svenska transportinfrastrukturen. Prioriterade
paketlösningar har tagits fram för Stockholm-,
Göteborg- och Malmöregionen, där ökad kapacitet och minskad trängsel kan uppnås genom
ökat resande med kollektivtrafik, cykel och gång.
Förslag på paketlösningar finns även för övriga
trafikslag. För godstrafiken finns förslag till åtgärder inom ett strategiskt nät med vägar, järnvägar,
hamnar, flygplatser och kombiterminaler med i
kapacitetsutredningen.
Kapacitetsutredningen har fått kritik för att inte ta
hänsyn till miljömålen i tillräcklig stor utsträckning.

Öresundstågsstationer. Vid Burlöv C kommer Öresundstågen att stanna efter utbyggnaden av Södra stambanan.

Övergripande inriktning
För Burlövs del är det viktigt att de kollektiva
resmöjligheterna finns kvar på både lokal och
regional nivå om Burlövs kommun ska kunna
bidra till ökad andel hållbart resande. Exempelvis är det förutom förbindelser till de större
städerna Malmö och Lund viktigt med bra
möjligheter för kollektivtrafikresor till mindre
orter som Lomma och Staffanstorp.

Kapacitetsutredning

Trafikutvecklingen för såväl biltrafik som tågtrafik i Skåne är mycket hög. Sedan öppnandet av
Yttre Ringvägen har resandet ökat mycket mer än
tidigare prognoser. Även kollektivtrafiken har ökat
i betydligt högre grad än vad prognosen sa vid
bildandet av Skånetrafiken. Skåne är idag även en
transitregion för godstransporter mellan kon26

Enligt prognosen i kapacitetsutredningen väntas
det totala persontransportarbetet i landet öka
fram till 2050 med 63 procent, varav bilresandet
ökar med 67 procent och resandet med spårtrafik
med 80 procent. Det motsvarar en ökning med
1,1 procent per år totalt. Fram till 2050 förväntas
en fördubbling av import och export (räknat i
ton) medan de inrikes transportmängderna ökar
marginellt. Trafiktillväxten väntas medföra stora
kapacitetsproblem, vilket innebär att utredningen
med utgångspunkt i fyrstegsprincipen föreslår utvecklingsstrategier och paket med fokus på transportsnålare lösningar och bättre effektivitet.
Frågor som berör Burlöv i kapacitetsutredningen
är bland annat godsstråket genom Skåne, Södra
stambanan, E6/E20 och E22. För Burlövs del så
innebär kapacitetsutredningen följande:
• Prio 1: Åtgärder på E6 för att klara den genomgående godstrafiken ingår. Bland annat
utbyggnad till sex körfält på E6 mellan Al2 Trafikverket (2012). Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050.

FRAMTIDA INFRASTRUKTURFRÅGOR
narp och Löddeköpinge och fyrspår mellan
Flackarp och Högevall/Lunds central.
• Prio 2 stärker de tyngsta järnvägstråken
och den regionala tågtrafiken kan utökas
till bland annat Lomma och Svalöv. Paketet
innehåller åtgärder för att öka kapaciteten
på Södra stambanan och Västkustbanan,
vilket gynnar utvecklingen av både lokal och
regional trafik. Dessutom ingår den tredje
och sista etappen för att få ett funktionellt
godsstråk genom Skåne (kapacitetshöjande
åtgärder på sträckan Åstorp - Teckomatorp).
Brister som kapacitetsutredningen tar upp som
påverkar Burlövs kommun i större utsräckning, är
bland annat att Trafikplats Spillepeng inte är färdig
(planerat färdigställande december 2015). Den
ökade mängden pendlings- och godstrafik till och
från Malmö hamn kommer att medföra kapacitetsproblem. Även kapacitetsproblem på Södra
stambanan genom Burlövs kommun kommer att
finnas, där planeringen för utbyggnad från två till
fyra spår i ett delvis nedsänkt läge genom Åkarp
pågår för fullt. För att ge plats åt fler järnvägsspår
krävs att Trafikplats Alnarp byggs om.
Efter 2021 nämner kapacitetsutredningen att
kapacitetsproblem börjar uppstå på motorvägssträckorna E6 Malmö–Landskrona och även att
vissa trängselproblem kan komma att uppstå på
riksväg 11 Malmö–Staffanstorp som båda går
genom Burlövs kommun.
Övergripande inriktning
För att sträva mot hållbart resande anser
Burlövs kommun att kapacitetsutredningen
innehåller brister i prioriteringen. Att bygga ut
motorvägnätet i pendlingsstråket Löddeköpinge-Alnarp till sex körfält innan trafikering
med persontåg på Lommabanan, kommer
att ge motsatt effekt och enbart bidra till mer
biltrafik genom kommunen. Staten och regionen bör därför arbeta kraftfullare i sin satsning
på hållbara transportslag och mobility management innan kapacitetshöjande åtgärder på
bilvägnätet genomförs, då det senare kommer
att leda till negativ miljöpåverkan i Burlövs
kommun.

Godstrafik

I projektet ”Gränsöverskridande godstransporter
genom Skåne år 2030” har Ramböll på uppdrag av
Region Skåne och Trafikverket skapat en modell
som prognosticerar framtidens godsflöden genom
Skåne. Modellberäkningarna indikerar en betydande trafiktillväxt för såväl lastbil som järnväg
fram till 2030.
Godstransporterna med lastbil över Öresund
respektive Södra Östersjön beräknas öka med 4,2
procent per år fram till 2030, vilket sammantaget
skulle resultera i en tredubbling av mängden gods
(i ton) som transporteras över de båda passagerna
med lastbil, jämfört mot 2003.

Prognosticerad godstransportökning med lastbilstrafik mellan Skåne och kontinenten (Ramböll, 2011).

Uttryckt i antal tillkommande lastbilar innebär en
sådan ökning att det beräknas ske en tillväxt från
de knappt 1 300 respektive 2 600 lastbilar som
beräknas passera över Öresund respektive Södra
Östersjön under ett genomsnittsdygn i basåret, till
3 800 respektive drygt 7 500 år 2030.
Godstransporterna på järnväg beräknas öka i
ungefär samma takt som godstransporterna på väg
till 2030. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten
för järnvägstransporterna, uttryckt som antal ton,
över Öresund beräknas vara 4 procent, medan
motsvarande tillväxt på Södra Östersjön beräknas
bli cirka 4,6 procent.
Den procentuella årliga ökningen i transporterat
gods med järnväg mellan basåret 2003 och 2020
beräknas bli högre, än motsvarande procentuella
årliga tillväxt under de efterföljande tio åren. Totalt sett beräknas ökningen per år i antalet trans-
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porterade ton gods dock bli större mellan 2020
och 2030.

Övergripande inriktning
Burlöv ska bevaka bullernivåer och verka för
att bullerdämpande åtgärder genomförs.
Burlövs kommun ser positivt på en framtida
järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och
Helsingör då en sådan kan komma att avlasta
kommunen när det gäller gods på järnväg och
väg.

Prognosticerad godstransportökning med järnvägstrafik
mellan Skåne och kontinenten (Ramböll, 2011).

Infrastruktursatsningar som Fehmarn Bält-förbindelsen och en ny förbindelse mellan Helsingborg
och Helsingör ligger med i prognosen och om
dessa inte förverkligas så väntas de få effekter på
godstransporterna i Skåne bland annat i form av
ökad lastbilstrafik.
Malmö hamn står idag inför en stor förändring
med stora expansionsplaner i Norra hamnen, där
bland annat en ny färjehamn, en ny containerhamn och en ny kombiterminal är anlagda eller
planerade. Detta genererar en hel del nya godstransporter, som i stor grad kommer att gå genom
Burlövs kommun, på både väg och järnväg.

Infrastrukturprojekt
En hel del infrastrukturprojekt planeras i och
kring Burlövs kommun. Dessa har i mångt och
mycket stora effekter på kommunen och dess trafik och måste beaktas i Burlövs framtida planering.

Region Skåne

Region Skåne har tillsammans med kommunerna
initierat framtagandet av ett så kallat Skånepaket.
Skälet till detta är att det finns ett behov av att öka
investeringstakten i den skånska infrastrukturen
för att bättre kunna hantera den ökade mängden
resenärer på vägar och i kollektivtrafiken. Skånepaketet riktas mot regeringen, med förhoppningen
om ett särskilt anslag.
Övergripande inriktning
Burlövs kommun ska delta aktivt i arbeten med
Region Skånes infrastrukturprojekt.

MalmöLundregionen

Stora utvecklingsplaner finns för Malmö hamn som gränsar
till Sege ås utlopp, Spillepeng och Burlövs kommun.

När Hallandsåsen öppnar kommer godstrafiken att öka kraftigt på Lommabanan som ingår i
Godsstråket genom Skåne.
Burlövs grannkommuner förordar ett yttre godsspår, se vidare under rubriken ”Yttre godsspår”.
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MalmöLundregionen är ett samarbete mellan elva
kommuner i Sydvästra Skåne där Burlöv är en av
medlemmarna. I rapporten ”Målbild och handlingsprogram för MalmöLundregionen3” beskrivs
målbild och handlingsprogram för hur regionen
gemensamt ska behandla infrastruktur, näringslivoch arbetsmarknadsutveckling samt bostads- och
bebyggelseutveckling.
Beträffande infrastruktur så nämns det i rapporten att uppnå en gemensam prioritering av
viktiga förbättringar är regionens enskilt viktigaste
3 KTH (2011). Målbild och handlingsprogram för MalmöLundregionen.
Remissversion. Rapport 4. September 2011.
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framgångsfaktor. En flerstegstrategi med tre olika
långsiktigheter nämns, där det första steget är att
samarbeta och se vinsten av viktiga projekt för
Sydvästra Skåne. Exempel på detta är Södra stambanan men även den inomregionala tillgängligheten och ett kollektivtrafiksystem som har konkurrenskraft i ett hela-resan-perspektiv.

mellan Malmö och Lund på Södra stambanan är en
av Sveriges mest trafikerade. Idag kör cirka 460 tåg
här varje dygn, varav cirka 80 är godståg. År 2030
beräknas antalet ha ökat till 645 stycken, varav 100
godståg. För att klara av ökningarna kommer Södra
stambanan att utökas från två till fyra spår mellan
Flackarp, söder om Lund, och Arlöv.

Det andra steget är att belysa olika åtgärders
långsiktiga betydelse för regionen. Det tredje
steget handlar om att genom en förhandlingsprocess komma överens om en prioriteringsordning
för övriga åtgärder i ett längre tidsperspektiv.
De kommuner som i förhandlingarna får stå för
uppoffringar på vissa områden bör kompenseras
genom åtgärder på andra områden.

Områdena utmed hela järnvägens sträckning
i Burlövs kommun kommer att genomgå stora
förändringar. Genom Åkarp kommer järnvägen
att sänkas ned och gå genom ett tråg, som på en
sträcka av 400 m blir övertäckt. Dagens (år 2014)
Burlövs station i Arlöv kommer att utökas till en
pendlarstation där även Öresundstågen stannar.

I rapporten punktas en del konkreta frågor upp.
Nedanstående är ett urval av de frågor som nämns
och som direkt berör Burlövs kommun. MalmöLundregionen bör driva arbetet med bland
annat Södra stambanan och höghastighetsbanan framåt. Områden där ökad kunskap krävs
är betydelsen av Malmö Airport för regionen,
duospårväg4 och Bus rapid transit (BRT)5 som
alternativ till spårvagn och pendeltåg, Trelleborgs
hamn, alternativ sträckning av yttre godsspår och
intermodalitet6 i regionen. Frågor som bör drivas
efter förhandlingsprocess är bland annat Simrishamnsbanan, Lommabanan, Marieholmsbanan
och Trelleborgsbanan.
Övergripande inriktning
Burlövs kommun ska delta aktivt i arbeten med
MalmöLundregionens infrastrukturprojekt.

Södra stambanan

Det största infrastrukturprojektet i Burlövs kommun är utbyggnaden av Södra stambanan. Sträckan
4 Duospårväg är ett system för spårbundna el- eller dieseldrivna vagnar.
Duospårvägar trafikerar såväl spårvägsnät i tätorter som vanliga järnvägsspår och ger färre byten för resenärer.
5 Stombuss (BRT eller bus rapid transit på engelska) är ett koncept för
kollektiv busstrafik i större städer. Under devisen ”tänk spårvagn – kör
buss” skapas tunga busslinjer med stor kapacitet. Man försöker skapa raka
bussgator, helst utan annan trafik. Hållplatserna anläggs ofta raka, för att
spara tid så man slipper att svänga in och ut på alla hållplatser. Turtätheten
hålls hög och bussarna är långa och som regel av ledbusstyp.
6 Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken. Det betyder
att en transport av en godsenhet eller en typ av passagerare kan ske med
utnyttjande av flera transportsätt.

Utbyggnaden av Södra stambanan innebär också
stora förändringar för de anslutande vägarna och
passagerna.
Tidplanen (2014) är beräknad enligt följande:
• Under 2014-2016 kommer järnvägsplanen
och detaljplaner tas fram.
• Under 2015-2017 sker arbete med projektering och upphandling.
• Under 2017-2022 kommer byggprocessen
att pågå.
Övergripande inriktning
Burlöv ska fortsätta sitt nära samarbete med
Trafikverket, Skånetrafiken och andra intressenter för utbyggnaden av Södra stambanan.
Burlövs station ska utvecklas till Burlöv Centralstation, en station för hela kommunen och
regionen. Burlöv Centralstation utvecklas till
ett komplett resecentrum där olika trafikslag
samordnas.
Åkarps stationsområde utformas så att järnvägens barriäreffekter minskar och så att tryggheten ökar.
Burlövs kommun ska verka för att åtgärder
kommer till stånd så att bullerstörningarna
minskar.
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Trafikering på Lommabanan

För Lommabanan pågår ett arbete för att möjliggöra persontrafik för att underlätta pendling i
västra Skåne samt bidra till ett mer miljöanpassat
transportsystem. I en första etapp handlar det om
att bygga nya stationer i Furulund och Lomma
och ge möjlighet till persontåg i timmestrafik.
Trafikverket planerar för en byggstart 2018 och
att öppning för trafik kan ske vid tidtabellsskiftet
2020.
Lommabanan ingår också i ”Godsstråket genom
Skåne” och öppnandet av Hallandsåsen kommer
att innebära en ökad trafikering av godstrafik på
Lommabanan. Nya stationer skulle ge boende i
Lomma kommun och Kävlinge kommun bättre
möjligheter till att resa kollektivt till och från Malmö vilket leder till minskad arbetspendlingen med
bil på det övergripande vägnätet genom Burlövs
kommun. Åtgärden skulle därmed vara positiv i
flera aspekter.
En trafikering med persontåg på Lommabanan ger
möjlighet till att i en andra etapp anordna pågatågsstopp i Arlöv, Arlövs station, samt i Alnarp
och Flädie. Den långsiktiga målbilden är att det
finns ett tillräckligt starkt resandeunderlag för
att köra persontrafik i halvtimmestrafik under
rusningstrafik på sträckan Malmö-Lomma. Ytterligare ett pågatågsstopp i Burlöv skulle innebära
att kommunen har totalt tre järnvägsstationer
och ytterligare stärka utbudet av kollektivtrafik i
Arlöv, med möjliga kopplingar norrut mot Alnarp,

Pågatåg planeras trafikera Lommabanan.
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Lomma, Flädie och Furulund. Med tanke på att
Burlövs kommun har en nettoinpendling med
arbetande till kommunen skulle det ge möjligheter för arbetstagare i kommunen att nå sina arbetsplatser främst i Arlövs företagsby och Burlöv
Centrum med tåg.
Placeringen av stationsläget i Arlöv har betydelse
för eventuella byten mellan tågen på Lommabanan
och Södra stambanan. Kopplingen mellan de båda
stationerna är viktig varpå särskild omsorg behövs av utformningen av gaturummet med frågor
som stadsmässigt utformade gaturum, siktlinjer,
möblering och så vidare. Med en placering i Företagsvägens motsatta ände kommer den att utgöra
en viktig pendang till Burlövs station, Burlöv C.
Denna direkta koppling mellan stationerna bedöms som mycket viktig för bebyggelseutvecklingen. Den ger möjlighet att förstärka Burlöv
Centrum i denna riktning. Den nya stationen ger
ytterligare möjligheter till förtätning och omvandling i området runt Burlöv Centrum.
Övergripande inriktning
Burlövs kommun är positiva till persontrafik på
Lommabanan.
Arlövs stations slutliga utformning och dragning av nya gång- och cykelstråk och busslinjer
till stationen måste utredas vidare.
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Ny trafikplats på E6/E20, Alnarp/
Lomma

Frågan om en ny trafikplats på E6/E20 på sträckan
mellan Alnarp och Lomma har diskuterats i flera
omgångar och frågan är även aktuell i Trafikplanen i samband med ombyggnaden till fyra järnvägsspår på sträckan Arlöv-Flackarp. Diskussioner
om en koppling mellan E6 och E22 via nya trafikplatser vid Lomma och Hjärup har även pågått under en längre tid. Frågorna har i första hand drivits
av Lomma och Staffanstorps kommuner.
I rapporten ”Trafikanalys Lomma-Burlöv-Staffanstorp” (Ramböll, 2011) analyseras hur en ny
trafikplats på E6/E20 mellan Trafikplats Lomma
och Trafikplats Alnarp påverkar trafiken på E6/
E20 samt trafiken i omgivande orter. Utredningen
belyser också betydelsen för kollektivtrafiken samt
hur det övergripande och lokala nätet påverkas av
en ny koppling mellan E6/E20 och E22. I utredningen studeras ett antal olika alternativa åtgärder
som utbyggnad med ytterligare körfält på E6/
E20, olika placeringar av trafikplatsen med och
utan kopplingar till E22. Med utblick mot år 2030
dras slutsatserna att det sannolikt blir kapacitetsproblem på motorvägsnätet i framtiden, men att
en ny trafikplats på E6/E20 mellan Lomma och
Alnarp samtidigt ökar risker för trängsel och köer
på grund av korta avstånd mellan trafikplatserna.
Bussramper mellan E6/E20 och Vinstorpsvägen
anses vara den samhällsekonomiskt mest lönsamma åtgärden vilken i sig inte påverkar trängselsituationen.
För Burlövs kommun är det viktigt att en förbättrad tillgänglighet mellan motorvägen och Åkarp
inte blir på bekostnad av ökad genomfartstrafik i
Åkarp. Utgångspunkten måste därför vara att motorvägsnätet tar hand om tillgänglighetsbehoven
för Lomma och Hjärup utan Åkarps inblandning.
Att enbart förlägga bussramper från/till Lomma
från E6/E20 är positivt för kollektivtrafikens framkomlighet, däremot kommer det inte förbättra
trafiksituationen utmed Lundavägen.
I rapporten ”Ombyggnad av trafikplats Alnarp,
trafikanalyser” (Trafikverket 2012) redovisas

trafikflödeskonsekvenser av olika alternativa
utformningar av Trafikplats Alnarp. Studien syftar
till att analysera behovet av nya kopplingar mot
angränsande vägnät. För Burlövs kommun kan en
komplettering av befintlig trafikplats vid Alnarp
vara av intresse då tillgängligheten till Åkarp från
motorvägen framförallt norrut är dålig. I rapporten presenteras en ökning av biltrafiken på E6/
E20 med 30 000 fordon per dygn respektive drygt
22 000 fordon på E22. Generellt görs bedömningen att det kommer att bli hastighetsnedsättningar
på E6 såväl norr som söder om Trafikplats Alnarp
under maxtimmarna, huvudsakligen på grund
av den stora delen växlande trafik ut och in från
Trafikplats Alnarp. De analyserade alternativen
visar på små skillnader när det gäller påverkan
på framkomligheten på E6. De går inte att säga
att något av alternativen är bättre eller sämre ur
framkomlighetshänseende för E6. I ovanstående
rapport bedöms antingen additionskörfält eller sex
genomgående körfält vara nödvändigt men alternativen bör utvärderas utifrån den nytta de har i
övrigt. Alternativen bör utredas utifrån trafikfördelningsmålen och 4-stegsprincipen.
Med en utformning i enlighet med dagens trafikplats väntas de höga flödena medföra trängselproblem på avfarten från E6/E20 mot Malmö hamn
under morgontimmarna respektive det omvända
under eftermiddagens högtrafik. Tider utanför
högtrafik bedöms fungera utan framkomlighetsproblem. En ombyggnad till planskildhet mellan
Södra stambanan och Alnarpsvägen väntas ge en
marginell påverkan av flödena i trafikplatsen.
En komplettering med norrgående ramp mot
Helsingborg respektive södergående ramp in mot
Åkarp bedöms generellt påverka flödena i trafikplatsen i liten utsträckning. Den stora vinsten
bedöms vara för boende i Åkarp som får kortare
restider samtidigt som trafikarbetet generellt
minskar i området till följd av kortare körvägar.
De fordon som beräknas använda de nya ramperna kommer till hälften från Åkarp och till hälften
från Staffanstorp (norrgående riktning, 85 % till
Åkarp i södergående ramp). I modellen beräknas
trafik från Staffanstorp använda sig av Kabbarpsvägen och Alnarpsvägen i Åkarp, vilket är mindre
önskvärt utifrån vägarnas standard. Detta bedöms
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kunna förhindras med en öppning av Sockervägen
mot Alnarpsvägen. Det framgår inte hur trafik till
och från Hjärup påverkas av de nya anslutningarna. I utredningen prövas även ett alternativ med
en fullt utbyggd Trafikplats Alnarp. Detta alternativ bedöms vara mycket dyrt och de ytterligare
ramperna med koppling för trafik som kommer
söderifrån på motorvägen och in mot Malmö
hamn bedöms ge mycket begränsad nytta i förhållande till kostnader och intrång. Rekommendationen som lämnas är att kompletterande ramper
för att hantera trafik från Åkarp och norrut mot
Helsingborg, respektive södergående trafik in mot
Åkarp bör studeras vidare. I första hand i kombination med att Sockervägens anslutning mot
Alnarpsvägen öppnas upp för biltrafik.
Övergripande inriktning
En målsättning för Burlöv är att få ut så mycket
genomfartstrafik som möjligt från gatorna
inom orterna till det övergripande nätet med
motorvägar. Burlövs kommun har möjligheter
att tillsammans med Lomma och Staffanstorps
kommun verka för att kompletterande trafikplatser utmed motorvägnätet kan komma till
stånd.
Genomförda utredningar visar även på att
det kan finnas uppenbara fördelar med att
komplettera Trafikplats Alnarp med ramper
för att hantera trafik norrut på E6/E20 respektive södergående trafik in mot Alnarpsvägen.
Kommunen bör driva frågan vidare då den kan
minska trafikarbetet på det kommunala vägnätet. I samband med detta bör Sockervägen
öppnas upp för biltrafik. Det är viktigt att nya
kopplingar inte generar mer genomfartstrafik
genom Åkarp från exempelvis Hjärup.

Trafikering på Simrishamnsbanan

En återupptagen trafikering av Simrishamnsbanan
arbetas aktivt för inom Nätverket Simrishamnsbanan. I nätverket ingår representanter från Skånetrafiken samt från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo,
Staffanstorp och Tomelilla. En arbetsgrupp har
utsetts med representanter från de sex kommunerna samt Skånetrafiken och länsstyrelsen, vilket
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speglar en bred enighet om att regional tågtrafik
mellan Malmö och Simrishamn är en angelägenhet för hela Skåne.
Kommunstyrelserna i namngivna kommuner har
tillsammans med Skånetrafiken avgivit en gemensam avsiktsförklaring som i korthet innebär att:
• parterna ska verka för att Simrishamnsbanan byggs ut för högklassig eldriven regionaltågstrafik.
• tillväxten i Öresundsregionen ska spridas till
östra Skåne, arbetsmarknaderna ska vidgas,
näringslivet stimuleras och transportsystemet miljöanpassas.
Även länsstyrelsen har ställt sig bakom avsiktsförklaringen. Det finns dessutom tre ekonomiska avsiktsförklaringar, där Region Skåne samt kommunerna längs Simrishamnsbanan tar på sig ansvaret
att delfinansiera banan.

Simrishamnsbanan är markerad i rött i bilden ovan. Banan
skär genom Malmö Burlöv golfbana. I norr syns Arlöv och i
väster och söder Malmö.

Burlövs kommun är inte delaktig i projektet trots
att spåret har en dragning genom kommunen.
Huvudskälet till detta är att nätverket inte förslår
något tågstopp inom Burlövs kommun eftersom
kommunen har alldeles för lite bostäder och
verksamheter i anslutning till stråket genom kommunen. Det skulle behövas en mycket omfattande
utbyggnad i anslutning till det befintliga stationsläget och någon sådan finns det inte stöd för i den
nuvarande Framtidsplanens utbyggnadsförslag.
För Burlövs del kan det dock finnas skäl att följa
utvecklingen för att se vilka kopplingar som kan
behövas i det regionala busslinjenätet och bevaka
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om det uppstår nya barriäreffekter eller bullerpåverkan.
Övergripande inriktning
Även om det inte blir aktuellt under överskådlig framtid med ett pågatågstopp i Burlövs
kommun så ligger det i regionens bästa att kollektivtrafikutbudet förbättras i hela Skåne. En
trafikering av Simrishamnsbanan kan därmed
anses vara positivt så länge erforderliga bullerskyddsåtgärder vidtas utmed spårområdet
och erforderliga under-/övergångar anläggs.
Troligtvis innebär trafikeringen med tåg att
andelen biltrafik genom Burlövs kommun kan
minska vilket är positivt.

Yttre godsspår

Handelsutbytet med omvärlden ökar. Prognoserna
visar på mer än en fördubbling under den närmaste 20-årsperioden. Sydvästra Skåne är en port
mot omvärlden med mycket transittrafik för gods,
vilket aktualiserar frågor om miljövänligare transporter, kapaciteten i järnvägsnätet och hur omgivningen påverkas. Det är viktigt att godskapaciteten
kan säkerställas så att godset kommer fram i tid.
Det är också viktigt att godset transporteras på ett
miljövänligt sätt. För att minska lastbilstrafiken
behövs insatser för att föra över gods på järnväg.
Detta är en viktig fråga inte enbart för regionen
utan för hela Sverige.
Markreservat för ett yttre godsspår finns avsatt i
grannkommunerna Lund, Staffanstorp, Lomma
och Malmös översiktsplaner. Ett yttre godsspår
skulle för Burlöv innebära ytterligare en barriär
och försvåra stationsnära bebyggelse i Åkarp. Det
skulle också innebära att jordbruksmark av klass
10 samt riksintresset för kulturmiljö tas i anspråk
för ännu mer infrastruktur.
Med dagens (år 2014) kunskap bedöms det som
mycket olämpligt att bygga ett yttre godsspår
genom Burlövs kommun. Hittills redovisade
dragningar och lösningar skulle innebära så pass
negativa effekter för Burlövs kommun när det gäller exempelvis buller, barriäreffekter, och markanspråk på odlingsmarken att det inte rekommenderas någon geografisk precisering av ytterligare

godsspår genom kommunen i strategiska plandokument som Framtidsplanen och Trafikplanen.
Frågor och dragningar gällande yttre godsspår
behöver dock utredas vidare innan det går att ta
slutlig ställning till projektens lämplighet.
Även med ett yttre godsspår ska mycket godstrafik
in till Malmö hamn, högst troligt genom Åkarp
och Arlöv. Det går redan idag mycket godstrafik
genom Burlövs kommun. Tankarna om att leda
godstrafiken utanför stadsbebyggelsen i grannkommunerna kan för Burlövs del innebära att mer
trafik leds, framför allt till och från Malmö hamn,
genom den täta stadsbebyggelsen i Arlöv och
Åkarp. Idag fortsätter många godståg vidare på
Kontinentalbanan. Målet med ett yttre godsspår
är bland annat att minska godstrafiken på Kontinentalbanan och istället leda tillbaka godstågen
genom Arlöv och Åkarp.
Godstrafiken, framför allt till och från Malmö
hamn, har redan idag stor inverkan på boendemiljöerna i Burlöv. Utvecklingsplanerna för hamnen,
den planerade ankomst- och avgångsbangården i
Norra hamnen och befintlig kombiterminal i anslutning till Trafikplats Spillepeng kommer genom
mer trafik och fler godstransporter att innebära än
större påverkan på Burlöv i framtiden.
I den regionala dialogen kring godstrafik, inklusive hamnar, har frågor lyfts även angående ett yttre
godsspår längs med Västkustvägen in till Malmö
hamn. Detta skulle i Burlövs kommun innebära
byggande av spår på mark som idag är Natura
2000-område, naturreservat och rekreationsområde. Det skulle också innebära ytterligare en barriär
mellan kommunens invånare och havet.
Kommunen vill inte har fler trafikbarriärer. Däremot är det önskvärt att hitta en långsiktig lösning för
godstrafiken genom kommunen och frågan bör utredas vidare tillsammans med omgivande kommuner.

Godståg på Södra stambanan genom Åkarp.
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Övergripande inriktning
Burlövs kommun ska verka för att undvika ytterligare infrastruktur på odlingsmark, barriärer och bullerkällor genom att bland annat inte
avsätta mark i markanvändningskarta för yttre
godsspår.
Utvecklingen kring järnvägsfrågorna generellt
i regionen behöver bevakas. Burlöv ska verka
för att deltaga aktivt i frågor och samarbeten
gällande eventuella yttre godsspår för att värna
Burlövs, men också regionens, intressen.

Höghastighetståg

Olika rapporter har tagits fram för höghastighetståg. Bland annat har Region Skåne tillsammans
med Malmö, Lund, Helsingborg och Skåne Nordost tagit fram rapporten ”Höghastighetståg genom
Skåne7”.
Järnvägsnät för höghastighetståg byggs ut i snabb
takt, inte bara i Europa utan i en stor del av världen. För de skandinaviska länderna som ligger
7 Region Skåne, Malmö Stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad, Skåne
Nordost. (2012). Höghastighetståg genom Skåne. Slutrapport mars 2012.

Utvecklingen kring höghastighetståg behöver bevakas.
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långt från de stora marknaderna i centrala Europa
är det viktigt att få ett nät för höghastighetståg.
I den statliga utredningen SOU 2009:74 föreslogs
en utbyggnad av höghastighetsjärnvägar Stockholm–Göteborg och Stockholm–Öresund.
När höghastighetsbanor byggs ut till de närliggande storstadsregionerna är det viktigt att hela Skåne
får så bra tillgänglighet som möjligt.
Olika linjesträckningar och stationslägen för
höghastighets har analyserats men det finns ännu
inga fastlagda beslut. Knutpunkten i Helsingborg,
Lund C, Hässleholm C och Malmö C har pekats ut
som viktiga stationer för höghastighetståg i Skåne.
Övergripande inriktning
Utvecklingen kring höghastighetståg i regionen behöver bevakas. Burlöv ska verka för att
deltaga aktivt i frågor och samarbeten gällande
eventuella höghastighetståg för att värna Burlövs, men också regionens, intressen.

MARKANVÄNDNING ENLIGT FRAMTIDSPLANEN

Markanvändning enligt
Framtidsplanen

7m
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I Framtidsplanen presenteras en markanvändning
som i stora drag bygger på att förtäta runt befintliga stationsområden i Arlöv och Åkarp, vilket skapar möjlighet för ett hållbarare resande i kommunen. I kommande avsnitt redovisas fördjupningar
av de huvudsakliga utbyggnadsområdena.

centralt belägen i Arlöv. En utveckling av detta
område skulle kunna bidra till att öka stationens
attraktion som knutpunkt och samtidigt stärka
Burlövs kommuns identitet. Ett viktigt led i ökad
trygghet är att befolka platser och stråk som idag
är öde stora delar av dygnet. Att effektivt utnyttja
de stationsnära områdena ger goda förutsättningar
för en långsiktigt hållbar utveckling.
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Den sammanfattande ställningstagandekartan för markanvändningen i Framtidsplan för Burlövs kommun.

Utveckling av stationsområdet
runt Burlöv Centralstation
En utbyggnad av området i anslutning till Burlöv Centralstation har pekats ut i översiktplanen
som ett primärt utvecklingsområde. Idétävlingar
kring utseende och innehåll runt stationen har
genomförts, där en omdaning av Burlöv Center
med omgivande parkeringsytor lyfts fram som
tänkbara åtgärder. Området kring järnvägsstationen torde bli mycket eftertraktad mark i samband
med att utökningen av stambanan börjar byggas,

En förtätning av området kring Burlöv C är en
viktig trafikstrategisk fråga då den ger möjlighet
att locka till sig personintensiva verksamheter,
där arbetande ges möjlighet att pendla med tåg.
Skånetrafiken har gjort en analys som pekar på att
Arlövs fördelaktiga placering i vägnätet innebär att
Öresundstågen blir mer lättillgängliga för boende i
de delar av regionen som saknar kollektivtrafikförbindelser. En ny pendlarparkering skulle innebära
att Burlöv Centralstation kan bli en av de viktigaste stationerna för Öresundssystemet. Inriktningen
är att alla de cirka 10 Öresunds- och Pågatåg som
passerar Burlöv varje timme ska stanna vid stationen. Detta kommer naturligtvis att ha stor positiv
inverkan på bebyggelseutvecklingen i Arlöv.
Ur stadsutvecklingssynpunkt är det viktigt att det
sker en bebyggelsekoncentrering av offentliga målpunkter och personintensiva verksamheter med
inslag av bostäder i området. Utbyggnaden bör
om möjligt ske inifrån och ut, så att området tillåts
växa utifrån kollektivtrafikplaneringen.
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Kronetorpsvägen som idag är utformad som en
trafikled och utgör en tydlig barriär mellan Burlöv Center och Burlövsbadet behöver ges en ny
utformning. En utbyggnad av området kommer
även att generera en hel del ny biltrafik till området samt ökade behov av gång- och cykelvägar, nya
busshållplatslägen och så vidare.
Både Kronetorpsvägen och Lundavägen behöver
tonas ner som genomfarter och omvandlas till
innerstadsgator. Korsningspunkterna över Kronetorpsvägen i höjd med Burlöv Center måste
utredas, likaså en nord-sydlig koppling mellan
Lundavägen och stationsområdet. Även den stora
cirkulationsplatsen Lundavägen - Kronetorpsvägens framtida utformning behöver utredas vidare.

Gestaltningsförslag för Burlöv Centralstation. Illustration
Metro Arkitekter (redigerad).

Utveckling av stationsområdet i
Åkarp

som är en viktig förutsättning för områdets utveckling som helhet.

Skissförslag för Åkarps stationsområde med överdäckning
över järnvägsspåren. I det fortsatta arbetet har det framkommit (2013) att stationsbyggnaden kan räddas men inte
stinsbostaden. Det kommer vidare endast att gå att bygga
lättare, mindre byggnader uppe på locket. Illustration Metro
Arkitekter och Ramböll.

I samband med förtätningen är det viktigt att
flerfamiljsbyggnader och publika centrumverksamheter som exempelvis kontor, café och restaurang planeras närmast stationen. Detta är viktigt
för att dels stärka centrumkaraktären och dels för
att tyngdpunkten av befolkningskoncentrationen
ger bäst förutsättningar för att åka tåg. Det finns
ett behov av flerfamiljshus och lägenheter i Åkarp
som ett komplement till villabebyggelsen.
De förslag på nya länkar som presenterats i Framtidsplanen och Trafikplanen syftar till att öka tillgängligheten generellt inom orten vilket är positivt.

Åkarps station kommer att byggas om i samband
med utbyggnaden till fyra spår på Södra stambanan på sträckan Arlöv – Flackarp. Nedsänkningen
av spåren tillsammans med överdäckningen i
anslutningen till Åkarps station ger nya förutsättningar för orten att utvecklas. En ny detaljplan för
stationsområdet håller på att tas fram (2014) som
ger möjlighet till nya kopplingar över spårområdet.
Nya kopplingar för gång, cykel och bil över spårområdet kommer att stärka möjligheterna att
röra sig mellan ortens nordvästra och sydöstra
delar vilket ger bättre förutsättningar för möten
och sammanlänkning. Det kvarstår frågor att lösa
kring tillgängligheten till det nya stationsområdet
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Gestaltningsförslag för Åkarps station. Illustration Atkins.

Nya kopplingar till stationsområdet är intressanta
då sådana åtgärder underlättar resandet med tåg
vilket i sig bidrar till ett mer hållbart resande i
Burlöv.
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Kronetorpsområdet
Ett stort utvecklingsområde i Burlövs kommun
är Kronetorpsområdet. Området ligger mycket
stationsnära, det vill säga inom 1,5 km från Burlöv
Centralstation. Intill området finns även målpunkten Burlöv Center vilken tillsammans med
Burlöv C ger mycket goda förutsättningar att locka
boende och näringsliv till platsen.

Konceptbild för byggnadshöjderna i Kronetorpsområdet.
Närmast Burlöv C bör byggnadshöjderna vara i genomsnitt
fyra våningar. Därefter bör bebyggelsen bli gradvis lägre
längre från stationen.

Området upp till 1,5 km från Burlöv C bedöms,
förutom för skol-, bad- och idrottsändamål,
framför allt vara lämpligt för olika sorters bostadsbebyggelse. Kronetorps gård och park inbjuder
även till samlande, utåtriktade verksamheter som
restaurang, service av olika slag, förskola, kultur
och möten. Verksamheterna bör i första hand
lokaliseras till byggnadernas bottenvåningar i områdena närmast Burlöv C, parallellt med järnvägen
fram till en framtida stadspark och ett utbildnings- och aktivitetsområde, längs med Lundavägen och Kronetorpsvägen, längs med Kronetorps
allé och på Kronetorps gård som blir stadsdelscentrum i Kronetorpsområdet.
Det röda området markerar Kronetorpsområdet. Bilden
visar konceptet för tätheten i Kronetorpsområdet. Närmast
Burlöv C blir bebyggelsen som tätast (mörkare röd färg i
kartan) med ett exploateringstal upp till 1,5, för att sedan bli
glesare längre från stationen. Utmed Lundavägen kan bebyggelsen också tillåtas bli lite högre (markerat stråk i kartan).

I stationsnära lägen som detta är det ur tillväxtoch miljösynpunkt bra att utnyttja marken väl, det
vill säga främst för bostäder men även för personintensiva arbetsplatser. På grund av närheten till
stationen och orienterbarheten i, och förståelsen
av, stadsbyggnaden bör det byggas högst och tätast
närmast stationen. Hit, närmast stationen, bör
kontorshus och restauranger lokaliseras.

Mot Kronetorps gård bevaras allén där den befintliga vägen
kommer att användas för gång- och cykeltrafik samt marknader och dylikt. Nya vägar för biltrafiken anläggs på var
sida av allén. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Exempel på gaturum. Illustration: Nyréns arkitektkontor AB, Sweco Infrastructure AB, NAI Svefa AB.
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Juryn för projekttävlingen av skelettdetaljplanen i Kronetorpsområdet skrev följande i sitt utlåtande över det vinnande förslaget BurLOVE av Nyréns arkitektkontor AB, Sweco Infrastructure AB och NAI Svefa AB: ”Föreslagna gator och platser leder
till knutpunkter. Exempelvis är Burlöv Center och järnvägsstationen en sådan knutpunkt för flera föreslagna stadsgator, vilket
ger flera möjliga vägval. Den nya Stationsgatan skapar ett spänningsfält mellan Burlöv Center och stadsparken, vilket bedöms
ge ett gott underlag för den handel som föreslås utvidgas från Burlöv Center utmed Stationsgatan mot stadsparken. Juryn anser
att Stationsgatan skapar en naturlig och välgörande rörelse genom området. Den binder också samman Arlöv och Åkarp med en
”supercykelväg” till Åkarps centrum. Generellt knyter de nya gatorna ihop målpunkter på ett sätt som inspirerar till att gå, cykla
och åka kollektivt. BurLOVEs gatustruktur kopplar på ett elegant sätt till motorvägen och inrymmer möjligheten att lösa den
komplicerade trafiksituationen längs Kronetorpsvägen i dialog med Burlöv Center och verksamma i Arlövs företagsbyn.”1
1

Burlövs kommun (2014). Juryutlåtande - Projekttävling inför skelettdetaljplan för området Kronetorp i Burlövs kommun.
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Konsekvenser av
Framtidsplanen
I Framtidsplanen finns ett antal olika scenarier
för bebyggelseutvecklingen beskrivna. Framtidsplanen förespråkar det scenario som kallas för
2030-bebyggelsescenariot.

byggelsescenariot bedöms inte kunna genomföras
till år 2030 utan snarare med utblick mot 2050.
I följande avsnitt görs en uppskattning av hur
många nya resor som kan komma att genereras
utifrån 2030-bebyggelsescenariot och dess område, med fokus på bilresor. Skälet till detta är att ge
underlag för beslut kring framtida investeringsåtgärder på vägsidan. Som utgångspunkt för flödesberäkningarna har indata från resvaneundersökningen1 i Skåne från 2013 använts.
I Burlövs kommun såg färdmedelsfördelningen
2013 ut enligt nedanstående tabell.
Bil

Buss

Tåg

Cykel

Till fots

Övrigt

61 %

8%

9%

10 %

9%

2%

Färdmedelsfördelning i Burlövs kommun 20132.

Det är denna fördelning tillsammans med planerna för bebyggelseutvecklingen som ligger till
grund för beräkningar av de framtida flödena för
biltrafik i Burlövs kommun.

I 2030-bebyggelsescenariot koncentreras bebyggelseutvecklingen med förtätning och utbyggnad i de stationsnära
lägena innanför motorvägarna E6 och E22 som avgränsar
orterna Arlöv och Åkarp.

2030-bebyggelsescenariot är det scenario som
bedöms som rimligt och lämpligt som underlag för
den fysiska planeringen och kommunens utveckling fram till cirka år 2030.
Scenariot innebär en befolkning på cirka 24 000
invånare och cirka 11 000 arbetstillfällen. Detta
innebär en befolkningsökning på cirka 7 000 personer från dagens 17 000. 7 000 är ungefär hälften av
den befolkningsökning som totalt bedöms kunna
rymmas inom 2030-bebyggelsescenariots område.
Kommunen bedöms alltså klara ungefär hälften av
den totala bebyggelsemöjligheten, fram till cirka
år 2030, framför allt med hänsyn till exempelvis
kostnaderna för de skolor som kommer att behöva
byggas. En full utbyggnad av området för 2030-be-

För att kunna följa upp detta i Trafikplanen har
färdmedelfördelningen förenklats till nedanstående tabell där buss och tåg samt cykel- och
gångtrafik slagits samman. Övriga resor i resvaneundersökningen har även fördelats ut likvärdigt på
bil och gc-resor, se nedanstående tabell.
Bil

Kollektivt

GC

62 %

18 %

20 %

Framtidsplanens områden för 2030-bebyggelsescenariot och dess förväntade resor har
fördelats på olika trafikslag utifrån uppgifterna i
resvaneundersökningen. Denna skattning motsvarar en trafikalstring baserat på dagens resbeteende. Som jämförelse till denna har en alternativ
resfördelning med maximalt en tredjedel bilresor
studerats, vilket är en relativt vanlig målsättning
i dagens planering för nybyggnadsområden. I
Framtidsplanen tas ställning för att kommunen
ska verka för att andelen gående, cyklande och re1 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
2 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
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sor med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla
resor och att andelen bilresor inte ska överstiga 1/3
av det totala antalet resor.
Följande alternativ har studerats:
1. 2030-bebyggelsescenariot med en utbyggnad fram till år 2030, motsvarande cirka
24 000 invånare och 11 000 arbetstillfällen,
med dagens resfördelning.
2. 2030-bebyggelsescenariot med en utbyggnad fram till år 2030, motsvarande cirka
24 000 invånare och 11 000 arbetstillfällen,
med förändrad resfördelning.
3. En full utbyggnad av området för 2030-bebyggelsescenariot till cirka 31 000 invånare
och 14 300 arbetstillfällen, med dagens
resfördelning.

4. En full utbyggnad av området för 2030-bebyggelsescenariot till cirka 31 000 invånare
och 14 300 arbetstillfällen, med förändrad
resfördelning.
Utifrån skattade resor har nya bilflödeskartor
tagits fram för delar av det kommunala vägnätet.
Figurerna redovisar enbart de större vägarna med
en avgränsning till vägarnas närmaste influensområde. Påpekas bör att kartorna enbart redovisar
ökningar till följd av kommunens utbyggnader.
Utbyggnader i framförallt Hjärup och Lomma,
men även i närområdet i stort kommer sannolikt
att innebära ytterligare ökningar av trafikflödena
inom det kommunala huvudvägnätet om inga
förändringar av det övergripande vägnätet sker.

I Framtidsplanen tas ställning för att kommunen ska verka för att andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik ska
stå för minst 2/3 av alla resor och att andelen bilresor inte ska överstiga 1/3 av det totala antalet resor.
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Alternativ 1
Alternativ 1 utgår från 2030-bebyggelsescenariot
med en utbyggnad fram till år 2030, motsvarande
cirka 24 000 invånare och 11 000 arbetstillfällen,
med dagens resfördelning.
Totalt

Bil

Kollektivt

GC

Fördelning

100 %

62 %

18 %

20 %

Resor/dygn

28 000

17 360

5 040

5 600

Tabellen ovan visar antal nygenererade resor från nyexploatering samt fördelning på trafikslag.

2013

Ökning

Totalt 2030

1

Gamla Lundavägen

Väg

Ö Byvägen

Avsnitt

3 900

1 000

4 900

2

Lundavägen

V E6/E20

8 500

3 600

12 100

3

Lundavägen

V Kronetorpsvägen

7 200

3 300

10 500

4

Lundavägen

V Lommavägen

8 000

1 800

9 800

5

Kronetorpvägen

S Västkustvägen

7 900

2 900

10 800

6

Lommavägen

Ö Västkustvägen

5 200

1 000

6 200

7

Lommavägen

V järnvägen

5 600

1 500

7 100

8

Alnarpsvägen

Ö E6

2 900

800

3 700

9

Segevägen

S Stockholmsvägen

3 000

700

3 700

10

Dalbyvägen

Ö Stockholmsvägen

2 000

200

2 200

11

Dalbyvägen

Ö Smedjevägen

6 300

1 700

8 000
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Alternativ 2
Alternativ 2 utgår från 2030-bebyggelsescenariot
med en utbyggnad fram till år 2030, motsvarande
cirka 24 000 invånare och 11 000 arbetstillfällen,
med förändrad resfördelning.

Fördelning
Resor/dygn

Totalt

Bil

Kollektivt

GC

100 %

33 %

33 %

33 %

28 000 9 333

9 333

9 333

Tabellen ovan visar antal nygenererade resor från nyexploatering samt fördelning på trafikslag.

2013

Ökning

Totalt 2030

1

Gamla Lundavägen

Väg

Ö Byvägen

3 900

500

4 400

2

Lundavägen

V E6/E20

8 500

1 900

10 400

3

Lundavägen

V Kronetorpsvägen

7 200

1 800

9 000

4

Lundavägen

V Lommavägen

8 000

1 000

9 000

5

Kronetorpvägen

S Västkustvägen

7 900

1 600

9 500

6

Lommavägen

Ö Västkustvägen

5 200

500

5 700

7

Lommavägen

V järnvägen

5 600

800

6 400

8

Alnarpsvägen

Ö E6

2 900

400

3 300

9

Segevägen

S Stockholmsvägen

3 000

400

3 400

10

Dalbyvägen

Ö Stockholmsvägen

2 000

100

2 100

11

Dalbyvägen

Ö Smedjevägen

6 300

900

7 200
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Alternativ 3
Alternativ 3 utgår från en full utbyggnad av området för 2030-bebyggelsescenariot till cirka 31 000
invånare och 14 300 arbetstillfällen, med dagens
resfördelning.
Totalt

Bil

Kollektivt

GC

Fördelning

100 %

62 %

18 %

20 %

Resor/dygn

58 000

35 960

10 440

11 600

Tabellen ovan visar antal nygenererade resor från nyexploatering samt fördelning på trafikslag.

2013

Ökning

Totalt 2050

1

Gamla Lundavägen

Väg

Ö Byvägen

Avsnitt

3 900

1 500

5 400

2

Lundavägen

V E6/E20

8 500

6 200

14 700

3

Lundavägen

V Kronetorpsvägen

7 200

7 000

14 200

4

Lundavägen

V Lommavägen

8 000

5 400

13 400

5

Kronetorpvägen

S Västkustvägen

7 900

6 100

14 000

6

Lommavägen

Ö Västkustvägen

5 200

1 700

6 900

7

Lommavägen

V järnvägen

5 600

5 300

10 900

8

Alnarpsvägen

Ö E6

2 900

1 600

4 500

9

Segevägen

S Stockholmsvägen

3 000

1 400

4 400

10

Dalbyvägen

Ö Stockholmsvägen

2 000

500

2 500

11

Dalbyvägen

Ö Smedjevägen

6 300

2 900

9 200
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Alternativ 4
Alternativ 4 utgår från en full utbyggnad av området för 2030-bebyggelsescenariot till cirka 31 000
invånare och 14 300 arbetstillfällen, med förändrad resfördelning.
Totalt

Bil

Kollektivt

GC

Fördelning

100 %

33 %

33 %

33 %

Resor/dygn

58 000

19 333

19 333

19 333

Tabellen ovan visar antal nygenererade resor från nyexploatering samt fördelning på trafikslag.

2013

Ökning

Totalt 2050

1

Gamla Lundavägen

Väg

Ö Byvägen

3 900

800

4 700

2

Lundavägen

V E6/E20

8 500

3 400

11 900

3

Lundavägen

V Kronetorpsvägen

7 200

3 700

10 900

4

Lundavägen

V Lommavägen

8 000

2 900

10 900

5

Kronetorpvägen

S Västkustvägen

7 900

3 300

11 200

6

Lommavägen

Ö Västkustvägen

5 200

900

6 100

7

Lommavägen

V järnvägen

5 600

2 800

8 400

8

Alnarpsvägen

Ö E6

2 900

900

3 800

9

Segevägen

S Stockholmsvägen

3 000

800

3 800

10

Dalbyvägen

Ö Stockholmsvägen

2 000

300

2 300

11

Dalbyvägen

Ö Smedjevägen

6 300

1 600

7 900
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Sammanfattning av beräknade
trafikflöden
Vid genomgång av genomförda beräkningar och
kartor för framtida trafikökningar på huvudvägnätet i Burlövs kommun kan konstateras att det
är mycket angeläget att bilanvändningen i kommunen minskar om kommunen ska kunna växa
på ett hållbart sätt. Om Framtidsplanen byggs ut i
sin helhet utan en förändrad färdmedelsfördelning
kommer det sannolikt uppstå framkomlighetsproblem utmed delar av huvudvägnätet, framförallt
området kring korsningen mellan Lundavägen och
Kronetorpsvägen. Som tidigare nämnts är redovisade trafikökningar enbart en konsekvens av
utbyggnaden inom Burlövs kommun. Det innebär
att utbyggnader i angränsande kommuner kan
komma att generera ytterligare trafik på framförallt Lundavägen och Kronetorpsvägen.

Burlövs kommun står därmed inför ett vägval, att
förbereda delar av det befintliga huvudvägnätet för
en högre kapacitet eller att arbeta med att effektivisera den befintliga vägstandarden och parallellt
arbeta för att alternativa färdmedel ska bli attraktivare alternativ. Det finns mycket forskning som
visar på att högre vägkapacitet attraherar ny biltrafik, så kallad inducerad trafik. I och med att delar
av det kommunala vägnätet fyller funktion som
genomfart för trafik som inte på ett bra sätt hittar
ut till det övergripande motorvägsnätet, bör åtgärder för att koppla på detta i första hand övervägas,
innan kapacitetsförstärkande åtgärder på det kommunala vägnätet diskuteras. Kommunen ska verka
för att all genomfartstrafik med motorfordon ska
hållas på motortrafiklederna utanför tätorterna
Åkarp och Arlöv. Det kan dock inte uteslutas att
åtgärder på det kommunala vägnätet ändå behöver
vidtas i ett längre perspektiv.

Det är mycket angeläget att bilanvändningen i kommunen minskar om kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt. Utbyggnaden av Södra stambanan, ombyggnation av stationerna samt stationsnära bebyggelse gör att förutsättningarna för att
åka kollektivt i, till och från Burlöv är och blir mycket goda. De gula blomsterplanteringarna i bilden symboliserar de framtida
fyra järnvägsspåren.
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Strategi - hur ska vi
gå vidare
Att gå från ord till handling kräver en väl utarbetad strategi, en tydlig förankring inom kommunen
samt att det finns personer som vågar vara i framkant och visa vägen. Strategier behöver brytas ner
till hanterbara arbetsområden med tydligt definierade åtgärder.

Utgångspunkter
I många fall kan en så kallad SWOT-analys vara
en bra komplettering till den traditionella nulägesanalysen. Här väljer vi att sammanställa
nulägesanalysen och de regionala infrastrukturfrågorna enligt SWOT-analysens rubriker: Styrkor
(Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter
(Opportunities) och hot (Threats). Styrkor är
något man vill behålla och lägga till grund för
framtiden, svagheter bör arbetas bort, möjligheter
tas till vara och utvecklas, hot måste man förhålla
sig till och skapa beredskap för.

Styrkor

Analyserna visar att Burlöv har:
• Ett attraktivt läge i regionen
• En hög tillgänglighet till övergripande vägnät
• Pågatågsstationer i Arlöv och Åkarp
• En bra regional kollektivtrafik
• Ett relativt välutbyggt gc-nät

Svagheter

Analyserna pekar också på brister i form av:
• Låg orienterbarhet från övergripande vägnätet i vissa relationer
• Motorvägar och järnvägar medför stora barriäreffekter, inte minst för gång- och cykeltrafik
• Låg tillgänglighet till Åkarp från E6 norrifrån
• Många boende utsätts för höga bullernivåer
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• Stor andel genomfartstrafik genom kommunen
• Långa avstånd vid byte mellan regionala
bussar och tåg
• Många återvändsgator vilket föranleder
omvägar
• Många målpunkter saknar tillgänglighetsanpassning enligt enkelt avhjälpta hinder

Möjligheter

Ny infrastruktur och ny trafikering skapar förutsättningar för utveckling:
• Stannande Öresundståg ger möjlighet till
bytespunkt på Burlöv Centralstation
• Trafikering med persontåg på Lommabanan
med tågstopp i Arlöv
• Samverkan med kringliggande kommuner,
Trafikverket och Skånetrafiken kan leda till
ett minskat bilresande genom kommunen
• Ett sammanbindande stråk längs Lundavägen kan tydliggöras genom att lyfta undan
genomfartstrafik
• Nya bostäder och nya verksamheter med
stationsnära lägen

Hot

Den nya infrastrukturen medför också negativ
påverkan genom:
• Ökade godsflöden genom kommunen
• Ökad persontrafik på motorvägsnätet
• Ökade bullernivåer
• Ökade utsläpp till luft
• Försämrade bussförbindelser till Bjärred,
Lomma och Staffanstorp

Strategi
SWOT-analysen pekar på några faktorer som kan
läggas till grund för den fortsatta planeringen.
Den pekar också ut inom vilka områden som det
finns behov av åtgärder av skilda slag.
Man kan konstatera att Burlöv har en grundläggande positiv lägesfaktor att ta vara på, vilket bäst görs
genom att utnyttja den övergripande strukturen
och att planera den egna bebyggelsen och den egna
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infrastrukturen så att den kan ta vara på de möjligheter som erbjuds. Med andra ord att vända den
övergripande infrastrukturen till något positivt.
Samtidigt som ny infrastruktur skapar nya förutsättningar för utveckling så kan det nya också
medföra att befintliga styrkor tas bort eller försämras. Nya tågstopp är bra, men riskerar samtidigt att
regionala busslinjer med lokal nytta dras in eller
ges försämrad service. Det finns även en risk att
det regionala ”tänket” att skapa starka pendlingsstråk slår ut lokala behov. Regionala expressbusslinjer längs motorvägsnätet är ett sådant exempel.
Risken är även här att den lokala servicen försämras. Burlöv anser att busshållplatser ska placeras
strategiskt där kommersiell och kommunal service
finns eller är lämpliga att utveckla, det vill säga
centralt i tätorterna. Genom detta kan hela det
dagliga livspusslet underlättas.
Trafikutvecklingen på det övergripande nätet
bidrar till ökad miljöpåverkan. Ökad genomfartstrafik riskerar att försämra trafiksäkerheten och
möjligheterna att röra sig till fots eller med cykel
mellan kommunens olika delar. Ny infrastruktur
kan innebära att nya barriärer byggs upp.
Nulägesanalysen och genomgången av en rad planeringsdokument visar att Burlöv har en del brister i sitt kommunala vägnät att arbeta vidare med,
framförallt kopplade till effekter av det övergripande väg- och järnvägsnätet. Det är också uppenbart att trafikmängderna på det nationella övergripande vägnätet och den arbetspendling som sker
dagligen mellan Malmö-Lund, Lomma-Malmö
ger en yttre påverkan som Burlövs kommun inte

har rådighet över. Likaså godstransporterna på väg
och järnväg. Med detta som utgångspunkt blir det
viktigt att förstå de samband som uppstår och att
det finns en beroendeställning mellan kommunerna i Skåne och att det är viktigt att samverka kring
trafikfrågorna så att man inte motverkar varandras
planeringsstrategier.
Utgångspunkten för Trafikplanen är därför att man
behöver tänka regionalt men handla lokalt. Det
innebär exempelvis att planeringsåtgärder som kan
bidra till hållbart resande i en grannkommun bör
uppmuntras även i Burlöv, även om man direkt kan
ha svårt att se nyttan för den egna kommunen.
En annan planeringsinriktning är att vända den
övergripande infrastrukturen till något positivt
och effektivisera och miljöanpassa det egna vägnätet för att medverka till att uppnå målet om en
hälsosam grön och skön stad.
Planeringen för trafiken innehåller därför två dimensioner, dels en övergripande nivå i form av nationella förbifarter och stambanor samt regionala
genomfarter och järnvägar, dels den lokala nivån
inom kommunen som sådan. De båda nivåerna
hänger ihop, påverkar varandra och ger förutsättningar för varandra. Trafikplanen bör återspegla
dessa två nivåer. Strategier behövs för båda. När
det gäller den övergripande nivån handlar det om
att tydliggöra hur kommunen ska förhålla sig till
de övergripande infrastrukturella frågorna som tagits upp i kapitlet ”Framtida infrastrukturfrågor”,
när det gäller den lokala nivån så handlar det om
att formulera en strategi för hur det ”egna” trafiksystemet ska utvecklas.

Det lokala vägnätet och det övergripande statliga vägnätet utgör två dimenstioner i landskapet som påverkar varandra.
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Mål och prioriteringar

Målbild i Framtidsplanen

I den fortsatta planeringen är det viktigt att försöka definiera mål och prioriteringar för det fortsatta arbetet. Avsikten med att definiera mål är att
beskriva hur man vill att trafiksystemet som helhet
ska utvecklas och vilken roll som det enskilda
trafikslaget ska ha. Tydliga och mätbara mål gör
det möjligt att stämma av om arbetet rör sig i rätt
riktning.
Burlöv är en pendlingsort och har även ett regionalt handelscentrum. Möjligheterna att röra sig till
och från kommunen är därför minst lika viktigt
som inom och mellan kommunens olika delar.
Som utgångspunkt i arbeten med åtgärder blir det
viktigt att klargöra hur olika trafikslag ska prioriteras gentemot varandra. Anledningen till detta
är att man i planeringen kommer att ställas inför
konflikterande mål, exempelvis att kollektivtrafiken ska ges förutsättningar för att röra sig gent
och snabbt samtidigt som gående och cyklande
kan behöva korsa kollektivtrafikens färdväg på ett
tryggt och säkert sätt.
Framtidsplanens och Trafikplanens ambition är att
ge en tydlig inriktning för Burlövs framtid. Inriktningen ska ge en hållbar samhällsutveckling både
miljömässigt, ekonomiskt och socialt med människan och mötesplatser i centrum.

Vision 2030 och målord
Vision 2030 - Burlövs kommun1 anger färdriktningen för Burlöv – hit vill vi nå, så här vill vi att
det ska bli, detta arbetar vi för. Burlövs vision är
att kommunen ska vara:
”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv,
utveckling och kultur.”
Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & Nära,
Grön & Skön, Liv & Rörelse.

1 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i
kommunfullmäktige 120521.
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Målbild för Burlövs kommun där Burlöv Centrum blir mötesplatsen för hela kommunen och där Arlövs och Åkarps
centrum utvecklas vidare.

Målbilden för kommunens framtid är Burlöv som
en gränsöverskridande mötesplats, mitt i MalmöLundregionen, med Burlöv C som det självklara centrumet. Ett centrum för hela kommunen,
alla kommunens invånare, alla som är verksamma
i kommunen och alla kommunens besökare. Burlöv C som i Burlöv Centralstation, Burlöv Center
och Burlöv Centrum. Här kommer både Öresundstågen och Pågatågen att stanna.
Åkarps och Arlövs nuvarande centrum utvecklas
och knyts tydligt till Åkarps station och Arlövs
station, det vill säga kommunens nya station på
Lommabanan. Dessa två mötesplatser är och förblir viktiga delcentrum i kommunen.
Trafikplanens huvuduppgift kan därmed anses
vara att föreslå åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen.

Synpunkter från medborgarna
Prioriterade trafikslag

Fråga: Rangordna från 1-4 (1=viktigast, 4=minst
viktigt) vilket trafikslag som är viktigast att satsa
på i framtiden: buss, tåg, bil, gång- och cykeltrafik
(gc).
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Enligt enkätsvaren från medborgarna i undersökningen till Trafikplanen, så tycker en övervägande
del (38 %) att det är viktigast att satsa på gång- och
cykeltrafik i framtiden. Över 50 % vill satsa på kollektivtrafiken och då främst på bussförbindelserna
(31 %). Endast 11 % av enkätsvararna tycker att
det är viktigast att satsa på biltrafiken i framtiden.
Enkätundersökningen visar också att hela 40 % av
de enkätsvarande anser att bilen inte bör prioriteras främst i framtiden. En stor del tycker inte
heller att man ska satsa på tågtrafiken (26 %) i
framtiden.

Det viktigaste trafikslaget att satsa på i framtiden.

I övrigt är det relativt många som vill ha lägre
hastigheter på gatunätet i tätorterna samt lägre
bullernivåer och ett tystare Burlöv.
Enstaka enkätsvar är bland annat:
• Säkrare Dalbyväg
• Utöka övervakning av otillåten parkering
• Grönare trafik i kommunen
• Fler och bättre gc-vägar
• Förbättra kommunikationsmöjligheterna till
de östra delarna av Malmö och Lund
• Bussmatarlinjer inom kommunen
• Utvidga tågnätet med fler spår och avgångar
• Öppna Tågarpsvägen mot cirkulationsplatsen på Lommavägen
• En stor tågstation mellan Arlöv och Åkarp
där alla tåg stannar
• Bredda Lundavägen och se till att bilars
framkomlighet inte försämras, bilisterna
måsta kunna komma ut till det övergripande
vägnätet på ett bra och smidigt sätt
• Trygga vägar för barn och unga
• Ökad framkomlighet för rörelsehindrade

Övrigt

Fråga: Övriga synpunkter.

Det minst viktiga trafikslaget att satsa på i framtiden.

Mål och visioner

Fråga: Vilka mål och visioner för trafiken i Burlöv
tycker du ska finnas med i Trafikplanen?
I webenkäten svarar burlövsborna att deras mål
och visioner för trafiken i Burlöv bland annat är
att minska genomfartstrafiken genom tätorterna.
Det finns olika åtgärdsförslag, alltifrån förbud
för personbilar på bland annat Lundavägen till
styrning av trafiken till de större vägarna. Många
påpekar även att den tunga trafiken borde minskas
genom kommunen, speciellt genom tätorterna.

Under övriga synpunkter i webenkäten är åsikterna många och splittrande. De åsikter som nämns
av ett flertal svarande är bland annat att:
• Sockervägens förlängning borde fullbordas
• Drift och underhåll av både vägar och
gång-/cykelbanor/trottoarer är dåligt. Gäller
snöröjning men även buskage och gräs som
växer över ytorna samt dåligt lagade gång-/
cykelvägar.
• Bullerproblemen i Burlöv måste åtgärdas
• En intern busslinje behövs till bland annat
Stora Bernstorp, som försörjer kommuninvånarnas interna behov
• Vi måste värna om våra befintliga grönområden
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Övergripande mål
Generellt sett ska trafiksystemet bidra till en attraktiv och hållbar utveckling av kommunen. Den
enskilde medborgaren måste kunna nå sina resmål
på ett säkert och tryggt sätt. Näringslivets transporter måste fungera.
Nedan anges övergripande mål för trafiksystemet.
En precisering av respektive mål görs under rubriken ”Inriktning för trafiksystemet”.
Övergripande mål
• Fler gående och cyklister
• Tydligare och tillgängligare trafiksystem
• Stärkta förutsättningarna för kollektivtrafiken
• Minskad negativ hälsopåverkan
• Tryggt och säkert trafiksystem
• Öka samverkan
• Påverka trafikbeteendet
• Effektiv parkering
• Estetiskt tilltalande trafiksystem
Resvaneundersökningen för Skåne 20132 visar på
en hög bilanvändning i Burlöv. För att gå mot en
mer hållbar riktning behöver biltrafikens andel
minskas. De övergripande målen för framtida
färdmedelsfördelning är följande:
Övergripande mål
• Andelen gående, cyklande och resor med
kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla
resor.
• Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av
det totala antalet resor.
• För resor under 5 km är målet att högst 1/5
av det totala antalet ska ske med bil.

Prioritering av trafikslag
Vid genomgång av allmänhetens synpunkter kan
konstateras att de har stor överensstämmelse med
2 Sweco (2014). Resvaneundersökning i Skåne 2013 - Kommunrapporter.
Rapport 2014-06-25.
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de övergripande målen för Trafikplanen. I samband med målkonflikter mellan trafikslag bör
följande utgångspunkt råda vid val av prioritering:
Prioritering av trafikslag
1. Gående
2. Cyklister
3. Kollektivtrafik
4. Motortrafik
Att gående och cyklister ska prioriteras är naturligt då denna grupp är mest utsatt i trafikmiljön
och löper störst riska att skadas vid en olycka. De
båda trafikantgrupperna står dessutom för hållbart
resande ur alla aspekter och de bidrar till att skapa
attraktivitet och aktivitet. Att gående prioriteras
framför cyklister beror på att denna grupp rör
sig långsammast och innehåller trafikantgrupper som barn, äldre och funktionshindrade. Ett
vanligt fenomen är exempelvis att gående upplever otrygghet när de är tvingade att samsas om
utrymmet med cyklister (kombinerade gång- och
cykelbanor). Det bör finnas utrymme för avsteg
från ”grundregeln” på platser där cyklister är det
dominerande inslaget och där det finns en överordnad betydelse av att ge cyklister företräde.

Gående och cyklister bör prioriteras framför biltrafik.

En prioritering av kollektivtrafik gentemot övrig
motortrafik är ett naturligt steg i att ställa om mot
ett mer hållbart resande. Det skulle exempelvis
kunna handla om signalprioritering i korsningar
eller separata körfält.
Målkonflikter rörande kollektivtrafik och gående
och cyklister är svårare att prioritera. Ett förhåll-
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ningssätt kan därför vara att försöka arbeta med
åtgärder som innebär så små samlade negativa
konsekvenser som möjligt, när dessa tillfällen
uppstår.

Grundläggande principer
Fyrstegsprincipen som arbetssätt

En planeringsmetod som används för att hushålla
med resurser och minska vägtransportsystemets
miljöpåverkan är fyrstegsprincipen. Den går ut på
att i första hand påverka behovet av transporter
och i sista hand genom att bygga ny infrastruktur.
Trafikverkets fyrstegsprincip innehåller följande
steg:
1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
befintligt vägnät och fordon
3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Enbart lokala åtgärder är otillräckligt

Det är viktigt att inse att trafiksystemet omfattas av
olika nivåer vilket innebär att enbart åtgärder lokalt inom kommunen inte är tillräckligt. Exempelvis råder inte kommunen över det statliga vägnätet
eller järnvägsnätet, man är inte trafikhuvudman
för kollektivtrafiken, har inte rådighet över planeringen i angränsande kommuner och så vidare.
Däremot har kommunen många andra starka
styrmedel som exempelvis planmonopolet inom
kommunen, möjlighet att påverka hastigheten på
genomfarter och så vidare. Genom att identifiera
de frågor där samverkan mellan flera parter är
nödvändiga skapas ett underlag för fortsättningen.
En aktiv dialog med omgivande kommuner och
trafikhuvudmän ger en bra arena för samarbete
och samverkan kring viktiga trafikstrategiska
frågor.

Hälsan och tryggheten som grundstenar
Hälsoaspekten består av flera delar:

Trafiksäkerhetsaspekten, att inte behöva råka ut för
trafikolyckor och inte behöva skadas allvarligt om
olyckan skulle inträffa.
Rörelseaspekten, det vill säga att utifrån sina egna
förutsättningar kunna röra sig i staden och bidra
till det egna välbefinnandet både psykiskt och
fysiskt.
Buller och luftkvaliteten, som båda påverkar hälsan.
Trygghetsfrågan, som bidrar till att man kan röra
sig fritt utan att behöva avstå från en resa beroende på att man känner sig otrygg både kopplat till
trafiksäkerhetsfrågan eller den personliga säkerheten i form av överfall med mera. Detta består av
att skapa en miljö som både signalerar trafiksäkerhet och vistelse under dygnets alla 24 timmar.

Kommunen råder inte över det statliga vägnätet.

Skapa verktyg och styrmedel för
hållbart resande

Kommunen har ett antal verktyg att arbeta med
för att påverka resandet inom kommunen. Genom
att arbeta med en rationell bebyggelseplanering
kan behovet av transporter minska redan i nyplanering. Andra påverkansåtgärder är reglering
av parkering, drift och underhåll samt mobility
management3. Alla dessa frågor råder kommunen själv över. Åtgärder som ligger utanför kommunens beslutsområde är nationell lagstiftning,
ändrad förmånsbeskattning och så vidare. För att
uppnå ett hållbart transportsystem behöver dessa
3 Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder
och beteenden.
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verktyg samverka och satsningar på olika trafikslag och arbetsområden samordnas. Tydliga mål,
nödvändiga resurser och att någon eller några
leder förändringen är viktiga komponenter för
förändringsarbetet.

Uppföljning
Uppföljningen får inte vara alltför omfattande eller
kräva ingående undersökningar. Det finns då risk
att den inte blir gjord. En metod är att arbeta med
enkla indikatorer utifrån vad man vill åstadkomma. Det kan även vara nödvändigt att med jämna
mellanrum genomföra mer ingående undersökningar. Nedan redovisas ett förslag på typer av
uppföljning som kan genomföras och vilken typ av
intervall som kan vara lämpligt.

Tidsintervall 1-5 år
• Cykelräkningar inklusive hastighetsmätningar utmed huvudcykelstråken
• Antal påstigande vid busshållplatser och
järnvägsstationer
• Räkning av biltrafiken i utvalda snitt
• Sammanställning av antalet trafikolyckor på
det kommunala vägnätet
• Trygghetsvandringar
• Sammanställning av genomförda åtgärder
och aktiviteter.
• Medverka i resvaneundersökningar
Vid utvalda tillfällen kan dessutom webenkäter
med frågor om vad medborgarna anser om trafiken, om de har förändrat sina vanor, om de uppfattat det arbete som pågår med mera genomföras.

Exempel på trafikuppföljningar kan vara att medverka i resevanundersökningar och att sammanställa antalet på- och avstigande vid busshållplatser och järnvägsstationer.
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Inriktning för trafiksystemet

ett aktivare och hälsosammare liv samtidigt som
miljöpåverkan från trafiken minskar.

Med stöd av nulägesanalysen, övergripande mål,
planerad markanvändning och väntad trafikutveckling och så vidare har inriktningar för det
fortsatta arbetet med trafiken i Burlövs kommun
formats. Rubrikerna kan innehålla inriktningar
som berör ett eller flera trafikslag.
Som utgångspunkt för strävan att nå hållbart
resande inom kommunen anges nedanstående
övergripande mål för trafiksystemet.
• Fler gående och cyklister
• Tydligare och tillgängligare trafiksystem
• Stärkta förutsättningarna för kollektivtrafiken
• Minskad negativ hälsopåverkan
• Tryggt och säkert trafiksystem
• Öka samverkan
• Påverka trafikbeteendet
• Effektiv parkering
• Estetiskt tilltalande trafiksystem
För varje mål anges ett antal inriktningsområden att
arbeta vidare med. Inriktningarna ligger till grund
för de åtgärder som planeras och anges. I arbetet
med att identifiera och utforma åtgärder i trafiksystemet är det extra viktigt att särskild hänsyn tas till
de grupper som har sämst förutsättningar att röra
sig i trafiken, det vill säga barn, äldre och funktionshindrade. Här följer en precisering av målen med
inriktningsområden och åtgärder:

Fler gående och cyklister
En ökning av antalet gående och cyklister i kommunen är en viktig komponent i arbetet med ett
hållbarare trafiksystem. Att gå ingår alltid som en
del av hela resan oavsett om bilen, bussen eller
tåget står för huvuddelen av resan. Människor som
är ute och rör sig till fots eller med cykel ger liv
åt stadsmiljöer samtidigt som det minskar behovet av biltransporter. Spontana möten är lättare
gåendes eller per cykel än i bil. Människor lever

Gångtrafikanter i centrala Arlöv.

Arbetet med att förbättra möjligheterna för gående och cyklister måste ske på olika nivåer. Gångoch cykelnätet måste fungera för såväl vardag
som rekreation. Det måste upplevas säkert och
tryggt, barriärer som begränsar rörelsemöjligheterna måste arbetas bort. Näten ska vara gena och
tillgängliga för alla.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Utveckla gång- och cykelnätet via ny länkar
Säkerställ att gång- och cykelnätet fungerar dygnet runt
Underlätta orienterbarheten för gående och cyklister
Minska olycksrisken för gående och cyklister, arbeta bort
barriärer
Skapa bättre förutsättningar för cykelparkering vid viktiga målpunkter
Fortsatt satsning på säkra skolvägar
Snabbcykelstråk Malmö-Lund
Utveckla kontakterna med rekreationsområden

Utveckla gång- och cykelnätet via
nya länkar

Gång- och cykelnätet är förhållandevis väl utbyggt
inom kommunen, men nulägesanalysen pekar på
att det finns brister. Det saknas länkar såväl inom
orterna som till områden utanför kommunen.
Kartan i kapitlet ”Åtgärder” redovisar förslag till
utbyggnader främst inom Arlöv och Åkarp.
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Avsikten är att genom föreslagna kompletteringar
bygga upp cykeltrafikens huvudnät, det vill säga
de större och viktigare stråken. Målpunkter som
stationer, verksamhetsområden, handelsområden
och fritidsaktiviteter som bad och idrottsplatser är
viktiga att kunna nå via gång och cykel. Målpunkterna bör i princip kunna nås från alla delar av
kommunen. Både cykelnätet och främst gångnätet
kompletteras med mer lokala förbindelser. De
behandlas inte här, men har ingått som underlag
i analyserna. I avsnittet kring åtgärder visas en
framtida bild av cykelvägnätet
Åtgärd: Ny cykelkarta för framtida gc-nät samt att
ha ett aktuellt program för gång- och cykelfrågor.

Minska olycksrisken för gående och
cyklister, arbeta bort barriärer
Risken för trafikolyckor försämrar möjligheterna
att röra sig till fots och per cykel. Förmågan att
avläsa och tolka olika trafiksituationer skiljer sig
mellan olika åldersgrupper. Konsekvensen av en
olycka kan också drabba olika. Viktigt är därför
att skapa tydlighet genom olika åtgärder som
separering, upphöjda passager, god sikt, kanske
signalreglering. Dessa frågor hanteras i arbetet
med cykelnätets utveckling. Biltrafikens hastighet
är också en viktig faktor. Denna fråga hanteras i
hastighetsplanen.

Säkerställ att gång- och cykelnätet
fungerar dygnet runt

Om gång- och cykelnätet upplevs otryggt så fungerar
det sämre. Det blir inte använt som tänkt. I många
fall hjälper det inte med belysning, exempelvis om
cykelvägen ligger långt från bebyggelse eller trafikerade vägar. Exempel på detta är cykelvägen längs
järnvägen från Burlövsbadet mot Åkarp och tunneln
under E22 från Burlövs egnahem till Kronetorp. I det
första fallet kan cykelstråket längs Lundavägen fungera som ersättning, i det senare fallet cykelstråket
längs Dalbyvägen och Rapsvägen. Behovet av kompletterande förbindelser är inarbetade i förslagen till
de framtida cykelnäten i Arlöv och Åkarp.
Åtgärd: Översyn av belysning utmed primärstråk,
komplettering av alternativa gc-stråk där trafikanter
är synliga.

Underlätta orienterbarheten för gående och cyklister

Till stor del handlar det här om information och
vägvisning. Alla känner inte till vilka möjligheter
som finns, vilket talar för att ta fram cykelkartor
över kommunen som helhet eller till särskilda
målpunkter. Väl ute i nätet behövs vägvisning
åtminstone till mer frekventa resmål, såväl vardagliga som mer fritidsbetonade. Namn på de större
stråken kan också underlätta. De större stråken
kan likt ”motionsspår” märkas med särskild färg.
Åtgärd: Se över vägvisningen i gång- och cykelnätet.
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Ekodukten över motorvägen mellan Burlövs egnahem och
Burlövs kyrkby.

Barriärer kan uppstå såväl genom hinder i form
av vattendrag, järnvägar, sluten bebyggelse eller
vägar med höga hastigheter och mycket trafik.
Burlöv omges och korsas av vägar och järnvägar
som skapar hinder inte minst för de som går och
cyklar. De nya nät som skisseras innehåller flera
nya insatser i syfte att minska denna barriäreffekt. Nya förbindelser i bilnätet kan också bidra
till minskade flöden på det kommunala gatunätet,
vilket i sin tur minskar barriäreffekten. Exempelvis
är åtgärder som minskar flödet längs Lundavägen
intressanta. Ekodukten mellan Burlövs egnahem
och Burlövs kyrkby är ett annat exempel på barriärbrytande åtgärder.
Åtgärd: Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
hanteras genom analyser av olycksutsatta avsnitt
som tas in i kommunens trafiksäkerhetsarbete. Nya
länkar skapas för att minska barriäreffekter.

INRIKTNING FÖR TRAFIKSYSTEMET

Skapa bättre förutsättningar för cykelparkering vid viktiga målpunkter

Generellt sett är parkering för cyklar ett eftersatt område. I många fall kan det vara svårt att
skapa cykelparkeringar i efterhand. I varje fall där
cyklisterna vill ha dem. Viktigt är därför att ta
med behovet av cykelparkering tidigt i planeringsprocessen och att följa upp konstaterade behov i
bygglov och projektering. Frågan är särskilt viktig
vid de nya stationerna. Här kan det finnas skäl
att erbjuda såväl låsbar parkering som parkering
under tak. Kanske även cykelservice likt dem som
finns vid Lund C och i Malmö.
Åtgärd: Utbyggnad av cykelparkering i anslutning
till stationsområden och andra målpunkter.

Gestaltningsförslag för ”locket” över stambanan i Åkarp.
Här är cykelparkeringar placerade i direkt anslutning till
nedgångarna till perrongerna. Illustration WSP.

Säkra skolvägar

En översyn av barnens skolvägar bör göras som
underlag till såväl trafiksäkerhetsarbetet som hur
de framtida gång- och cykelnäten ska byggas upp.
Arbetet med att involvera skolverksamhet pågår
sedan tidigare och bör följas upp kontinuerligt.
Att ha gående och/eller cyklande ”skolbussar” kan
vara ett sätt för barnen att lära sig mer om trafik
samtidigt som det kan minska biltrafiken vid skolorna i rusningstid.
Åtgärd: Genomförande av inventeringar av skolvägar i anslutning till skolstart.

Säkerheten är viktig på väg till förskola och skola!

Snabbcykelstråk Malmö-Lund

En förstudie1 för en så kallad ”supercykelväg” mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund har
tagits fram av Trafikverket. Andra begrepp som
används för denna typ av cykelväg är till exempel
snabbcykelstråk, cykelhighway, cyclostrada och
velostrada. Det finns ännu inga tydliga definitioner för dessa begrepp och vilket som bör användas. Detta skulle behöva definieras på nationell
nivå. Burlövs kommun uppfattar detta framförallt
som ett cykelstråk av bra kvalitet med så få stopp
som möjligt. Det finns en avsiktsförklaring2 med
syftet att skapa en principöverenskommelse om
en stegvis förbättring av möjligheterna att cykelpendla mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och
Lund. Avsiktsförklaringen är undertecknad av
Trafikverket Region Syd, Region Skåne, Malmö
Stad, Burlövs kommun, Staffanstorp kommun och
Lunds kommun. I avsiktsförklaringen används
begreppet snabbcykelstråk varför detta begrepp
används även här i Trafikplanen. Projektet med ett
snabbcykelstråk syftar till att förbättra möjligheten
till att snabbare transportera sig med cykel mellan
Malmö och Lund och är ett led i att skapa hållbarare resande i regionen.
Frågan har skjutit fart i och med pågående projekteringsarbete för en fyrspårsutbyggnad mellan
Arlöv och Flackarp, där en av tankarna som har
väckts är att cykelvägen skulle kunna gå utmed
järnvägen och på så sätt dra nytta av dess genhet.
Möjligheter att utnyttja servicevägar, temporära
spår och eventuellt befintlig gång- och cykelväg till
1 Trafikverket (2012). Förstudie Supercykelväg Malmö - Lund. Remisshandling 2012-01-04.
2 Trafikverket (2013). Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på
stråket Malmö-Arlöv-Åkarp-Hjärup-Lund. Ärendenummer: TRV
2013/24319.
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denna utbyggnad skulle i så fall kunna innebära
att en högkvalitativ cykelväg kommer till stånd till
en lägre kostnad än om järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv inte hade genomförts.
Frågan är ännu inte färdigutredd och projektet
som helhet behöver utvecklas vidare där frågor
som standard, prioritering i korsningar, vägvisning och så vidare behöver definieras gemensamt
av kommunerna. Hittills har Burlövs kommun
hittat en lämplig sträckning genom den egna kommunen där stråket kan ges varierande framkomlighet. Det är viktigt att stråket inte bara fungerar
för de som färdas hela vägen mellan Malmö och
Lund, utan att stråket stödjer stadsutvecklingen i
mellanliggande orter. Av detta skäl bör cykelstråket få en annan standard inom Arlöv och Åkarp
som kan passas in i deras olika ortsstrukturer och
att målpunkter som Burlöv Centralstation och
Åkarps station nås på ett bra sätt.
I cykelkartan har snabbcykelstråket markerats in
som ett sammanhängande stråk.
Åtgärd: Fortsatt aktivt deltagande i åtgärdsvalsstudien för berörda kommuner och genomförande
av det studien kommer fram till samt anpassning av
funktionsmått och dragningar i kommande detaljplaner.

Utveckla kontakten med rekreationsområden

Möjligheten till att nå rekreationsområden är idag
begränsad. Kopplingar finns från Åkarp och Arlöv
till Alnarp, men cykelvägnätet från framförallt
Arlöv bör ses över. Exempelvis saknas cykelbanor
utmed Kronetorpsvägen, vilket kommer att bli
viktigt i takt med att området kring Kronetorp
byggs ut.
Det planeras ett rekreationsstråk utmed Sege å
samt en utveckling av den befintliga natur- och
kulturstigen i jordbrukslandskapet. En utbyggnad
av dessa skulle ge burlövsborna ökad tillgänglighet
för rekreation i jordbrukslandskapet.
Åtgärd: Vidare utveckling av gång- och cykelstråk ut
till de rekreativa områdena.
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Gång- och cykelvägar är viktiga även utanför tätorterna för
att binda samman olika områden och ge tillgänglighet till
det öppna odlingslandskapet och rekreation.

Tydligare och tillgängligare trafiksystem
En av orsakerna till såväl konflikter som brist på
regelefterlevnad i trafiksystemet kan vara otydligt
eller olämpligt utformade trafikmiljöer. I vissa fall
kan sådana miljöer fungera som trafiksäkerhetshöjande, men allt för ofta leder brister i trafikmiljön till olyckstillbud eller att trafikanter helt enkelt
struntar i att följa trafikregler. Genom att utforma
tydliga trafikmiljöer som signalerar vilka spelregler som gäller skapas också förutsättningar för ett
säkrare trafiksystem. Här handlar det både om att
få en tydlig struktur i exempelvis bilnätets uppbyggnad och en medveten utformning som gör
strukturen begriplig och synlig.
En av bristerna som har identifierats i nulägesanalysen är avsaknaden av ett tydligt huvudnät
där funktion som huvudgata respektive infart och
genomfart är tydligt. Det finns ett stort behov att
värna om det inre kommunala vägnätet och tona
ner vägars funktion som infart och genomfart.
Genomfartstrafiken bör hänvisas tydligare till det
övergripande motorvägsnätet. I avsnittet presenteras ett antal nya vägåtgärder, vars syfte i första
hand är att ge bättre understöd till Framtidsplanens bebyggelsestruktur och dess målpunkter.
Vissa av de nya länkarna som presenteras syftar
också till att minska trafikarbetet i kommunen,
dels det interna trafikarbetet i kommunen och dels
för att minska genomfartstrafik på det kommunala
vägnätet.
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Huvudprincipen för biltrafikens tillgänglighet är
att den ska ge understöd för kommunens övergripande målsättning om att Burlöv ska vara en
trygg, nära, grön och skön kommun, full av liv
och rörelse. Det innebär att även biltrafiken ska
ges en god tillgänglighet men att den ska anpassas
till andra trafikslags förutsättningar. Biltrafikens
tillgänglighet får inte utformas så att den ger uppenbara inskränkningar i andra trafikantgruppers
anspråk på att röra sig i trafiksystemet.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Bygg upp ett tydligare och tillgängligare vägnät inom
kommunen
Öka tillgängligheten till stationsområdena
Förbättra kopplingarna till det övergripande vägnätet
Arbeta för nya vägkopplingar utanför kommungränsen
Arbeta in rätt hastighetsanpassning av vägnätet
Förbättra vägvisningen

Bygg upp ett tydligare och tillgängligare vägnät inom kommunen

Framtidsplanens förslag till utbyggnad innebär att
befintliga infartsvägar som Kronetorpsvägen och
Lundavägen kommer att få en förändrad karaktär
från infart/genomfart till huvudgata. Detta ställer naturligtvis krav på ändrad utformning och
hastighetsanpassning i takt med behov av fler
anslutningar och möjlighet till angöring. Huvudvägnätet behöver ge understöd till den framtida
bebyggelsen innehåll, där både funktioner och
gestaltning måste samverka. Ett nytt vägnät kommer att skapas inom exempelvis Kronetorpsområdet vilket till stor del påverkar Lundavägen och
Kronetorpsvägen. Delar av huvudvägnätet som
i dag saknar gång- och cykelbanor utmed vägen
behöver kompletteras.
De framtida huvudgatorna bör anpassas till en
lägre hastighet än dagens utformning. Både Lommavägens och Kronetorpsvägens körfält bör smalnas av. Behovet av antal körfält bör så långt det är
möjligt begränsas till två, ett i vardera riktning.
Utmed vägavsnitt som har verksamheter i bottenvåningarna bör korttidsparkering (kantstensparkering) anordnas. Även befintliga korsningar kan

behöva anpassas till framtida utbyggnader. Till
exempel bör cirkulationsplatsen LundavägenKronetorpsvägen minskas eller byggas om till en
signalreglerad korsning.
Delar av Arlöv och stora delar av norra Åkarp har
byggts upp enligt SCAFT-principen med utifrånmatning och säckade gator. I vissa fall har gator
avslutas för att vid behov kunna förlängas vid
framtida utbyggnader i orten, medan gator i andra
fall har stängts av för att förhindra genomfartstrafik eller för att vägen korsas av annan överordnad
infrastruktur. I samband med framtida utbyggnad
och ombyggnad av infrastruktur bör möjligheten
till att binda ihop vägnätet och länka samman områden tas tillvara. Det handlar både om befintliga
och nya områden. Vid utvecklingen av exempelvis Arlövs företagsby kommer ett mer finmaskigt
gatunät att behövas.
Gator i den befintliga miljön som har en struktur
som gör dem lämpliga att hantera ökade trafikflöden samtidigt som de länkar ihop vägsystemet är
särskilt intressanta att öppna upp, under förutsättning att de avlastar andra vägar. Lokalgator som
förbättrar kopplingen mellan områden utan att
inbjuda till genomfartstrafik kan också vara intressanta att öppna upp.
Följande förändringar föreslås:
• Hastighetsdämpande åtgärder utmed Lommavägen
• Förlängning av Gränsvägen från norra
sidan av Södra stambanan knyts ihop med
Dalslundsvägens förlängning och fram till
Lundavägen
• Kopplingen av Stationsvägen till Gränsvägens förlängning
• Förlängning av Sockervägen ner mot Alnarpsvägen
• Utbyggnad av korsningen Toftanäsvägen/
Vassvägen till dubbla genomgående körfält
för att öka kapaciteten i korsningen
• Omvandling av Lundavägen till stadsgata på
hela sträckan genom kommunen
• Omvandling av Kronetorpsvägen till stadsgata på så lång sträcka som möjligt
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• Ombyggnad av korsningen Kronetorpsvägen/Lundavägen till mindre radie alternativt
ombyggnad till trafiksignal
• Ombyggnad av korsningen Kronetorpsvägen/Badhusvägen/Burlöv Center
Eventuella ytterligare anslutningar som anses vara
intressanta att studera vidare finns angivna nedan:
• Ny koppling mellan Stationsvägen och Dalslundsvägen i Åkarp
• Tågarpsvägens anslutning till Lommavägen
och till Företagsvägen i Arlöv
Åtgärd: Öppna upp anslutningar i korsningar, nya
väglänkar, ombyggnad av korsningar samt ta bort
onödiga parallellvägar.

Öka tillgängligheten till stationsområdena
Både stationsområdena i Arlöv och Åkarp har
begränsad tillgänglighet med bil och buss. Det
saknas tydliga och gena vägar, vilket i viss mån
skapar motstånd till att nå stationsområdena. Genom att öppna upp vägnätet och skapa fler länkar
till stationerna ökar tillgängligheten och orienterbarheten till stationerna och därmed underlättas
resandet med kollektivtrafiken.

I Arlöv föreslås en ny väglänk mellan Lundavägen
och Hanverkaregatan väster om Burlöv Center,
vilket ökar tillgängligheten till stationen från
söder och samtidigt att en ny axel skapas mellan
Dalbyvägen och stationen. Planskild korsning för
biltrafik och kollektivtrafik med Södra stambanan
bör möjliggöras.

Åtgärd: Öppna upp nya väglänkar och anlägga
kompletterande gc-vägar.

Förbättra kopplingarna till det övergripande vägnätet
Kompletterande ramper i Trafikplats Alnarp har
lyfts fram i samband med de regionala framtidsfrågorna. Möjligheten till att komma på och av E6
utan att köra via Kronetorpsområdet är en viktig
fråga som kommer att minska den lokala genomfartstrafiken. Frågan hänger ihop med hur övriga
kopplingar i det övergripande vägnätet utformas
och vidare utredningsarbete är nödvändigt.
Trafikplats Flansjber är idag hårt belastad under
högtrafik och framtida utbyggnader väntas ge
ytterligare trafiktillskott till platsen. Trafikplats
Flansbjer anslutningar till Toftanäsvägen planeras
att byggas om till cirkulationsplatser. Kapacitetshöjande åtgärder behövs även i cirkulationsplatsen
Vassvägen/Toftanäsvägen. Korsningen Toftanäsvägen/Flansbjersvägen ligger precis på gränsen
mellan Malmö stad och Burlövs kommun och en
ombyggnad av denna är nödvändig för att klara av
trafikeringen till området kring Öresundsterminalen. Korsningen föreslås byggas om till en cirkulationsplats.

En ny koppling föreslås även norr om Burlöv Center, från Lundavägen/Kronetorpsvägen till Burlöv
Centralstation. Denna koppling bör tillgodose
krav för bussarnas framkomlighet för att det ska
kunna bli ett komplett resecentrum vid Burlöv C.
I Åkarp planeras för nya planskildheter med Södra
stambanan vilket generellt kommer att öka tillgängligheten till stationen. Förutom Sockervägens
förlängning mot Alnarpsvägen har det identifierats att en ny vägkoppling mellan Dalslundsvägen
och Stationsvägen väster om Dalslundskolan kan
vara intressant att studera vidare.
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Korsningspunkterna vid Trafikplats Flansbjer behöver byggas om för att hantera framtida trafikmängder.

Åtgärd: Fortsatt dialog med väghållare om att
öppna upp nya väglänkar.
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Arbeta för nya vägkopplingar utanför kommungränsen

Som tidigare nämnts i nulägesanalysen påverkas
kommunen i stor utsträckning av genomfartstrafik från omgivande kommuner. Det finns även
en påverkan från trafik på det egna vägnätet som
saknar kopplingar ut till det övergripande vägnätet. Ett antal nya kopplingar har identifierats som
är intressanta att studera vidare.
Frågan om en ny trafikplats på E22 i höjd med
Hjärup lyftes fram i avsnittet kring regionala
framtidsfrågor. Syftet med att föra in den i Burlövs
Trafikplan är att tydliggöra kommunens önskemål
om trafikåtgärder som avlastar Lundavägen som
genomfart. En ny trafikplats i höjd med Hjärup
är nödvändigt om målsättningen med att minska
genomfartstrafiken på Lundavägen ska kunna
uppnås. Frågan blir viktigare i takt med att Hjärup
växer.

Åtgärd: Fortsatt dialog med väghållare om att
öppna upp nya väglänkar.

Arbeta in rätt hastighetsanpassning
av bilvägnätet

En ny hastighetsplan antogs av Tekniska nämnden
2014-02-10.
Hastigheterna i kommunen kommer att behöva
en successiv anpassning till framtida bebyggelse.
Hastigheterna behöver ändras i takt med att gator
får nya funktioner. Det gäller exempelvis anpassning av hastigheten utmed Kronetorpsvägen och
Lundavägen i och med utbyggnaden av Kronetorpsområdet.
Hastigheterna inom stadsbebyggelsen bör anpassas efter de oskyddade trafikanterna. Det ska vara
lätt och attraktivt att gå och cykla i Burlöv. Lägre
hastigheter kan gagna att gaturummen blir säkrare
och upplevs som mer trygga vilket uppmuntrar till
gång och cykling.
Åtgärd: Anpassning av nya hastigheter efterhand
som bebyggelsen och gatuutformningen utvecklas.

Förbättra vägvisningen

En ny koppling mellan Lundavägen och E22 i höjd med Hjärup kommer att minska genomfartstrafiken genom Åkarp.

Trafikplats Lundavägen/Inre Ringvägen är en i
raden av inkompletta trafikplatser där det saknas
koppling i vissa relationer. I denna punkt finns
ingen möjlighet att från Lundavägen komma på
Inre Ringvägen norrut utan att först svänga söderut och vända i Trafikplats Sege. Konsekvensen är
att det blir ett motstånd för trafik som ska ta sig
ut från verksamhetsområdena med riktning mot
E6, vilket leder till onödig genomfartstrafik genom
centrala Arlöv. Förslaget är därför att en påfartsramp anläggs mot Inre Ringvägen norrut.

Att arbeta med att öka orienterbarheten i kommunen är en viktig pusselbit i att öka tydligheten
i trafiksystemet. Förutom att öppna upp länkar
som känns naturliga att färdas vidare på behövs
förbättrad vägvisning. Detta kan göras på olika
nivåer, dels genom att förbättra skyltningen till
målpunkter via enhetliga vägmärken och dels via
benämning av stråk.

Exempel på vägvisning till olika målpunkter.
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Önskemål kommer då och då in från olika verksamheter om kompletterande upplysningsskyltar.
Burlövs kommun har antagna riktlinjer för vägvisning3. Ett annat exempel är att man kan ta fram ett
program för skyltning inom kommunen.
Åtgärd: Framtagande av skyltprogram.

Stärkta förutsättningarna för
kollektivtrafiken
Kollektivtrafikens utveckling är utan tvekan intimt
sammankopplad med kommunens utveckling
som helhet. Kommunen har ett väl utvecklat kollektivtrafiksystem, vilket är viktigt att ta vara på.
Eventuella förbättringsåtgärder bör prioriteras
och åtgärder för att underlätta resor med kollektivtrafiken bör premieras vid avvägning gentemot
biltrafiken.
Nulägesanalysen pekar på att kollektivtrafiken
som helhet är väl fungerande. Dock finns ett
behov att värna om att inte vissa komponenter
försämras i takt med att andra förbättras. I samband med översiktsplanearbetet är frågan kring
kollektivtrafiken central. Genom att i första hand
bebyggelseplanera i stationsnära lägen och utifrån
kollektivtrafiknätets sträckning, skapas förutsättningar för ett stärkt underlag för kollektivtrafiken.
De båda frågorna ger därmed växelverkan.
I nulägesanalysen kan konstateras att försörjningen
med kollektivtrafik inom kommunen generellt är
god med två Pågatågsstationer och flera busslinjer,
men att stationsområdena upplevs som ödsliga och
otrygga platser att vistas på. En framtida trafikering
av Lommabanan tillsammans med trafikering med
Öresundståg till Burlöv Centralstation kommer att
stärka tågresandet ytterligare. Den positiva utvecklingen med tågresandet medför samtidigt en risk
för försämringar i busstrafiken, varpå denna fråga
behöver bevakas.
Vid genomgång av inkomna synpunkter från
allmänheten kan konstateras att de flesta anser att
det bör satsas mer resurser på att förbättra busstrafiken i kommunen. Denna synpunkt har beaktats särskilt och flera av föreslagna åtgärder syftar
3

Burlövs kommun (2012). Riktlinjer för vägvisning. Antagna 2012-06-11.
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därför till att förbättra invånarnas möjlighet till att
åka buss.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Bebyggelseplanera utifrån kollektivtrafiken
Underlätta byten mellan buss och tåg
Öka kvaliteten vid och i anslutning till hållplatser
Arbeta för trafikering med persontrafik på Lommabanan
Arbeta för att bevara och förbättra tillgängligheten med
buss till närliggande orter
Arbeta för stadsbusslinjer mellan Malmö och Arlöv

Bebyggelseplanera utifrån kollektivtrafiken

Både Åkarp och Arlöv kommer att genomgå
kraftiga utbyggnader i omedelbar anslutning eller
i närheten av tågstationerna. För att dra maximal
nytta av denna möjlighet är det viktigt att bebyggelseplaneringen stödjer möjligheten till att använda kollektivtrafikutbudet i så stor utsträckning
som möjligt. Det innebär att verksamheter som är
personintensiva, det vill säga hög andel arbetande/
boende/besökande per ytenhet bör ligga närmast
stationsområdena. I Åkarp naturligtvis lägre då
bebyggelseinslaget i första hand kommer att vara
boende. Här blir dock viktigt att området närmast
stationen i första hand bebyggs med flerfamiljshus
och att inslaget av enfamiljshus är litet.
Personintensiva verksamheter och bostäder nära
stationerna skapar liv och rörelse vilket ger förutsättningar för att stationsmiljöerna kan aktiveras
och därmed ge en ökad trygghet.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skånetrafiken,
Region Skåne och Trafikverket tagit fram rapporten ”Stationsnära läge4”. Rapportens begrepp
stationsnärhetsprincipen presenteras som ”Att
lokalisera bebyggelsen kring stationen så att förutsättningarna att åka tåg blir de bästa möjliga kallas
stationsnärhetsprincipen.”
Strategierna för stationsnärhetsprincipen är:
• Service, såväl kommersiell som offentlig, lokali4 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne
(2010). Stationsnära läge.
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seras i direkt anslutning till stationen.
• Personalintensiva arbetsplatser lokaliseras inom
gångavstånd (max cirka 600 m) från stationen.
• Bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller
cykelavstånd (max cirka 1–2 km) från stationen.
Åtgärd: Förtäta runt stationsområdena och gör kollektivtrafiken så tillgänglig som möjligt.

Underlätta byten mellan buss och tåg

Dagens busslinjenät i kommunen är överlag väl
fungerande, men synpunkter har kommit in från
invånare att busstrafiken inte ger tillräckligt understöd för de lokala resbehoven. Idag (2014) finns
buss 130 som går utmed Lundavägen med en av
hållplatserna i höjd med Burlöv Center.
Framtida gatukopplingar bör ta vara på möjligheten till en koppling mellan stationen och Lundavägen, då framtida planeringsförutsättningar
kan förändras. Tills vidare bör gångstråket mellan hållplatsläget vid Burlöv Center och Burlövs
station förstärkas och förbättras. Detta kan göras
via bättre vägvisning, belysning och beläggning.
Frågan bör utredas i fortsatta arbeten.
Region Skåne har i sitt yttrande5 över utställningshandlingen av Framtidsplan för Burlövs kommun
angett att det är möjligt att dra linje 130 inom Burlöv C, men att det kräver en rationell körväg för
att inte drabba genomresande, till exempel mellan
Åkarp och Malmö, alltför mycket.
Åtgärd: Burlövs kommun ska verka för trafikering
med buss till Burlöv Centralstation samt komplettera gc-vägar mellan busshållplatserna och stationerna.

Öka kvaliteten vid och i anslutning
till hållplatserna

Den fysiska miljön runt hållplatslägen är en viktig
komponent för att locka resenärer till kollektivtrafiken. Eftersatta väderskydd, avsaknad av cykelställ, bristande restidsinformation, och så vidare är
faktorer som påverkar synen på kollektivtrafiken.
5 Region Skåne (2013). Yttrande - Framtidsplan för Burlövs kommun.
2013-12-09. Dnr 1300041.

Både stationen i Arlöv och Åkarp kommer att
byggas om i samband med fyrspårsutbyggnaden
Flackarp-Arlöv, vilket gör att dessa stationsområden ges möjlighet att få ett rejält uppsving. Det är
viktigt att kommunen är aktivt delaktiga i utformningen av stationsområdena så att dessa ges hög
kvalitet och inte enbart minimistandard. Konstnärliga uttryck i form av belysning och så vidare
kan bidra till att höja det totala intrycket av stationen, vilket skapar förutsättning till ökad trygghet
och fler resenärer. Förutom själva stationsområdet är vägarna till dem mycket viktiga att arbeta
särskilt med. Tillgängligheten bör vara hög för alla
trafikslag.
Åtgärd: Komplettering med cykelställ, tillgänglighetsanpassning, belysning och om möjligt samordning med servicefunktioner som cykelpumpar,
jourbutiker och dylikt.

Arbeta för trafikering med persontrafik på Lommabanan

En trafikering med Pågatåg på Lommabanan är en
viktig komponent i målsättningen att stärka hållbart resande generellt i regionen. Trafikering med
tåg kommer i första hand ha positiv påverkan på
det kollektiva resandet från Lomma kommun med
målpunkt i Malmö, vilket för Burlövs kommun
innebär en minskad bilpendling genom kommunen och därmed en minskad miljöpåverkan.
Region Skåne, Trafikverket Region Syd, Lomma
kommun, Kävlinge kommun, Svalövs kommun och
Bjuvs kommun har tecknat ett medfinansieringsavtal för en etapp I som innebär nya stationer i Billesholm, Kågeröd, Svalöv, Furulund och Lomma.
Ambitionen är att byggstart för etapp I kan ske
2018/2019 och att öppning för trafik mellan Malmö och Åstorp kan ske vid tidtabellskiftet 2020.
För att undvika åtgärder som försvårar/omöjliggör
en etapp II-utbyggnad och uppmuntra till åtgärder
i etapp I som stödjer en fortsatt utbyggnad med en
etapp II av Lommabanan med stationer i Flädie,
Alnarp och Arlöv bör en överenskommelse tecknas mellan Region Skåne, Trafikverket Region Syd,
Lomma kommun och Burlövs kommun.
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Ett Pågatågsstopp i Arlöv ger ökad möjlighet till
inpendling till arbetsplatser i Arlöv. Det är också
tänkbart att det kan ge dragkraft till omvandling
av området mellan stationsområdena som då får
mycket hög tillgänglighet med tåg.
Åtgärd: Burlöv ska arbeta för att en överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd, Region Skåne
(Skånetrafiken), Lomma kommun, Kävlinge kommun, Malmö stad och Burlövs kommun, gällande
Lommabanan etapp II, tas fram. Kommunen ska
också arbeta för att ta fram visionsskisser för utvecklingen av själva stationen och området i anslutning till Arlövs station.

Arbeta för att bevara och förbättra
tillgängligheten med buss till närliggande orter

Öppnandet av Citytunneln har skapat nya möjligheter till att nå delar av centrala Malmö med tåg
istället för buss. Det innebär samtidigt att bussens
roll kommer att förändras och att den får en större
betydelse i att hantera de lokala resorna. Busstrafiken kan i framtiden även tänkas få en kompletterande roll i att mata stationsområdena och
därmed skulle nya bytespunkter för kollektivtrafik
kunna anordnas. Busstrafiken har också fler hållplatslägen vilket ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken och skapar fler platser för möten mellan
människor, vilket är positivt för tryggheten.
Det är mycket osäkert om det kommer att finnas
ekonomiska ramar till att behålla regionbusstrafik mellan Arlöv, Åkarp till Lomma/Bjärred om
Lommabanan börjar trafikeras. Det finns uppenbara sociala aspekter i att verka för fortsatta och
förbättrade kommunikationer mellan de båda
kommunerna vilket är ett led i att stärka integrationen i regionen som helhet. Burlöv Center är en
betydande handelsplats till vilken det i dag saknas
koppling från Lomma kommun och Staffanstorps
kommun. Likaså saknar hela norra delen av Arlöv
och tillika framtida utbyggnad av Kronetorp bra
kopplingar till rekreationsområden som stränderna i Lomma och Bjärred samt handelsområdet
vid Stora Bernstorp.

Tillgängligheten med buss till närliggande orter har stor
betydelse för de lokala resorna.

I avvaktan på att Lommabanan börjar trafikeras
bör busstrafiken mellan de båda kommunerna ses
över och en ökad tillgänglighet till målpunkter
inom Lomma och Burlövs kommun beaktas och
inte enbart vinsten av minskade restider för linjens
hela dragning. Direktbussar mellan Stora Bernstorp och Arlöv/Åkarp som skulle vara en del av
stomlinjenätet kommer sannolikt inte att aktualiseras, dock är det viktigt att alternativa förbindelser förbättras för att stärka denna koppling.
Åtgärd: Fortsätta att föra dialog med Skånetrafiken
och grannkommunerna och att verka för dragning
av busslinjer till Burlöv Centralstation.

Arbeta för stadsbusslinjer mellan
Malmö och Arlöv

En av bristerna som påtalats från allmänheten är
den lokala tillgängligheten med buss inom kommunen. Vid genomgång av arbetspendlingsstatistiken kan konstateras att resutbytet till Malmö
är mycket stort och att Burlövs kommun har en
nettoinpendling till arbetsplatser. För närvarande
trafikerar en av Skånetrafikens stadsbussar i Malmö de södra delarna av Burlövs kommun (linje 4)
medan det saknas stadsbusslinjer till de norra och
befolkningstäta delarna. I takt med omfattande
utbyggnad av Arlöv kan förhållandena förändras
och underlaget öka för fler stadsbusslinjer.
Åtgärd: Verka för att nya stadsbusslinjer samt ringlinjer genomförs.

Minskad negativ hälsopåverkan
Transportsektorn står för en stor del av utsläppen
av växthusgaser inte bara globalt utan även i Sve-
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rige. Väg-, tåg- och flygtrafik genererar även stora
bullerstörningar och bidrar till försämrad luftkvalitet. Dagens höga bilanvändning innebär också att
vi rör oss mindre och skapar långsiktiga beteenden
hos våra barn som leder till sämre hälsa. Att arbeta
för att minska biltrafiken är därmed en central
fråga som berör oss alla oavsett var vi bor och om
det är en liten eller stor kommun.
Burlövs kommun har goda förutsättningar för att
ge minskad negativ hälsopåverkan från transporter. Det finns ett väl utbyggt kollektivtrafiknät, en
bebyggelsestruktur med huvuddelen av kommunens invånare inom kort avstånd från stationsområden. Det finns dock en stor yttre påverkan från
genomfartstrafiken genom kommunen som det
saknas rådighet över, vilket gör det ännu viktigare
att arbeta med de åtgärder inom ramen för kommunens mandat som bidrar till att minska de
negativa effekterna. Det är också viktigt med samarbeten för hållbart resande mellan kommunerna i
Malmö- Lundregionen.
Huvuddelen av de åtgärdsförslag som presenteras
i Trafikplanen syftar till att ge en minskad negativ
hälsopåverkan, nedan anges ett par särskilt utpekade områden som är viktiga att arbeta med.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Fortsatta arbeten med att minska människors exponering
för trafikbuller
Reducera de lokala utsläppen av luftföroreningar

Fortsatta arbeten med att minska
människors exponering för trafikbuller

Burlövs kommun har stora problem med exponering
av trafikbuller. Ett led i att minska påverkan från det
kommunala vägnätet är att arbeta med en lägre hastighet där så är lämpligt. Bullerskyddsåtgärder kommer att vidtas utmed Södra stambanan i samband
med fyrspårsutbyggnaden vilket är positivt.
Tanken med huvuddelen av alla angivna fokusområden är att de ska bidra till en minskad bilanvändning och ett minskat trafikarbete. Eftersom
den stora bullerpåverkan sker från det statliga
väg- och järnvägsnätet kommer det vara nödvän-

digt att arbeta med riktade åtgärder för att minska
bullerstörningarna. I de flesta fall behövs insatser
där kommunen själv inte har all rådighet varpå det
krävs en dialog med Trafikverket.
Vid genomgång av genomförda utredningar kan
konstateras att det i första hand är bebyggelsen
utmed E22 i Arlöv och Åkarp som är hårt exponerade av vägtrafikbuller. I Arlöv är situationen mer
påtaglig eftersom bostäderna nästan uteslutande
består av flerfamiljshus med många boende. I ett
första skede bör kompletterande bullerskärmar
byggas utmed E22 och vägbanan bör förses med
bullerreducerande beläggning. Liknande åtgärder
bör vidtas utmed E6 i höjd med Åkarp.
Möjligheten till att få till stånd hastighetssänkningar på det statliga vägnätet inom kommunen
bör studeras. En lämplig länk kan vara Västkustvägen, E6.01 på sträckan mellan Lommavägen
och E6/E20 som till största delen är skyltad med
110 km/h. Avsnittet är relativt kort och hastigheten skulle mycket väl kunna sänkas till 90 km/h,
vilket inte kommer att påverka trafiken till Malmö
hamn, då den tunga trafiken ändå inte tillåts färdas snabbare. En sänkning av hastigheten är även
positivt för trafiksäkerheten, då det på sträckan
öster om Kronetorpsvägen finns en körfältsväxling
som stundtals innebär konflikter.
Åtgärd: Verka för sänkningar av hastigheter, kompletteringar av bullerskydd, bullerreducerande
beläggningar och fortsatt dialog med väghållare.

Reducera de lokala utsläppen av
luftföroreningar

I nulägeanalysen kunde konstateras att läget i
kommunen är relativt bra när det gäller halterna
av luftföroreningar utmed det kommunala gatunätet. Därmed finns inga omedelbara behov av att
arbeta med riktade åtgärder på särskilda vägavsnitt. Frågan bör i första hand betraktas som en
bevakningsfråga inför framtida förtätningar samt
i dialog med omgivande kommuner och deras
planering.
Åtgärd: Fortsatt uppföljning av läget i kommunen,
dialog med omgivande kommuner.
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De platser som behöver ses över särskilt är stråken för gående och cyklande, där belysning är en
viktig del liksom arkitektur som inbjuder till gångoch cykeltrafik.

Luftkvaliteten kontrolleras kontinuerligt i Burlöv, på bilden
pågår luftmätning vid Lundavägen i Arlöv.

Tryggt och säkert trafiksystem
Ett tryggt och säkert trafiksystem är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna
röra sig i den offentliga miljön. I den trygga kommunen finns det plats för alla trafikantgrupper
utan att enskilda trafikslag trängs undan. Detta ger
goda förutsättningar för ett jämställt trafiksystem.
I en trygg och säker kommun skapas även förutsättningar för attraktivitet och stärkt tillväxt.

Cyklister nämner även Alnarpsvägen i Åkarp som
otrygg på grund av att det saknas cykelbana samtidigt som trafikbelastningen upplevs som hög.
Fotgängare och cyklister känner sig även otrygga
på gc-vägen längs järnvägen mellan Åkarp och
Arlöv.
Åtgärd: Att bygga ut gång- och cykelnätet. Vända
fönster och dörrar mot gaturummen och offentliga
platser vid ny- och ombyggnation. Följa upp och
bygga om platser som upplevs som otrygga. Att i
första hand undvika gång- och cykeltunnlar men
där de är absolut nödvändiga verka för att de ska
upplevas som trygga och attraktiva.

Bygga bort olycksdrabbade platser

Trafiksystemen ska utformas så att de bidrar till att
kommunen blir trygg, nära, grön, skön och får liv
och rörelse.

Även om trafiksäkerhetsläget överlag är bra utmed
det kommunala vägnätet finns det ett antal platser
som kan behöva åtgärdas. Åtgärder riktas i första
hand till att förbättra säkerheten för oskyddade
trafikanter.

Nulägesanalysen pekar på att trafiksäkerhetsläget överlag är relativt bra utmed det kommunala
vägnätet, men att det finns uppenbara problem
med tryggheten i kommunen där boende upplever
större otrygghet än i omgivande kommuner och i
förhållande till kommunstorleken.

Olycksstatistiken visar på att oskyddade trafikanter framförallt är utsatta utmed Lundavägen
i Arlöv, vilket är rimligt med tanke på att många
cyklister rör sig utmed detta stråk.

Inriktning för det fortsatta arbetet
Åtgärda otrygga miljöer
Bygga bort olycksdrabbade platser

Åtgärda otrygga miljöer

De miljöer som framförts som otrygga är framförallt gång- och cykeltunnlar, vissa gc-stråk, biltrafikens hastighet och brist på cykelbanor. Angivna
fokusområden för gång- och cykeltrafiken kommer
i stor utsträckning att bidra till ökad trygghet för
människor som är ute och rör sig. Föreslagen hastighetsanpassning kommer att skapa ökad trygghet
i tätorterna, likaså tankarna med att flytta ut genomfartstrafiken till det övergripande vägnätet.
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Kunskapen om olycksläget i kommunen kan
behöva ökas, varmed en bättre uppföljning av
olyckor på det kommunala vägnätet bör ses över.
En fördjupad analys behöver göras årligen för att
säkerställa att eventuella ytterligare problempunkter fångas upp.
Åtgärd: Uppföljning och kartläggning av olycksläget i kommunen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
i korsningar och på olycksdrabbade platser och
sträckor.

Öka samverkan
Burlövs kommun saknar rådighet över det statliga
järnvägs- och vägnätet och man bedriver ingen
egen kollektivtrafik. Det innebär begränsade möj-
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ligheter att påverka beslut som är direkt knutna till
kommunens trafikutveckling.
Genom att arbeta med dialog och samverkan
kring trafikfrågorna skapas en plattform för såväl
förändringsarbete som bevarande av nuvarande
kvaliteter. Genom att samverka med andra parter
skapas en grund för kommunikation som säkerställer att kommunen ges möjlighet att föra fram
synpunkter och bevaka händelseutvecklingen i regionen. Det ger också möjlighet för kommunen att
tillsammans med andra kommuner driva viktiga
gemensamma infrastrukturfrågor.
Inom den kommunala planeringen handlar det
exempelvis om att öka dialogen med medborgare kring trafikfrågorna, något som bland annat
gjorts inom ramen för Trafikplanen. Det kan även
handla om att inkludera fastighetsägare i omvandlingsarbete och upprustning av den fysiska miljön.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Samverka kring viktiga övergripande trafikstrategiska
frågor med kringliggande kommuner och Trafikverket
Fortsätta samverka med Skånetrafiken kring kollektivtrafikfrågorna
Involvera allmänheten i trafikfrågorna
Involvera fastighetsägare och andra aktörer i samband
med upprustning av den offentliga miljön

Samverka kring viktiga övergripande
trafikstrategiska frågor med kringliggande kommuner och Trafikverket

Inom den kommande 20-årsperioden kommer det
finnas behov av ett antal infrastruktursatsningar
i regionen för att både öka tillväxt, attraktivitet
och möjligheten till att resa hållbart. Flera av dem
har tidigare räknats upp i rapporten, exempelvis
persontrafik på Lommabanan och Simrishamnsbanan.
Det finns även anledning att se över andra mindre
projekt som kan uppfattas vara av mindre betydelse, men som för Burlöv kan medföra direkta eller
indirekta lokalt positiva effekter. I följande stycken
anges exempel på diskussionspunkter.

Bristen på fungerande platser för väntande lastbilar är ett problem inte bara i Malmö utan på andra
ställen i Skåne. För Burlövs del innebär det att det
förekommer väntande lastbilar, med nedskräpning
och andra störningar som följd för närboende.
Kommunen har möjligheten att via trafikregleringar och polisövervakning komma tillrätta med
problemet lokalt, men det löser inte huvudproblemet med att det saknas en plats för väntande
lastbilar i närheten av Malmö hamn.
Frågan bör samordnas med Malmö stad och möjlig lokalisering bör gemensamt utredas.
Åtgärd: Kontinuerlig dialog med väghållare, Trafikverket, Malmö stad och Copenhagen Malmö Port
(CMP).

Samverka med Skånetrafiken kring
kollektivtrafikfrågorna

Under arbetet med Trafikplanen har frågorna
kring kollektivtrafiken och framtida linjedragningar med buss aktualiserats. Frågorna kring
framtida linjenät kommer kontinuerligt att behöva
diskuteras med Skånetrafiken och det är viktigt
att det skapas en nära relation och arbete med att
lyfta fram kommunens visioner kring trafikering
då den går hand i hand med kommunens utbyggnadsplaner.
Åtgärd: Fortsätta den kontinuerliga dialogen med
Skånetrafiken och genomgång av resandestatistik
med jämna mellanrum.

Involvera allmänheten i trafikfrågorna

Responsen från allmänheten i samband med arbetet i Trafikplanen har varit bra trots att frågan inte
annonserats särskilt. Trafikfrågorna engagerar alla
medborgare på ett eller annat sätt, och som brukare av systemet är dialogen med allmänheten en
värdefull informationskanal.
Kommunen har exempelvis ”Tyck om Burlöv” där
allmänheten digitalt kan lämna synpunkter på trafiksystemet, såväl befintliga problem som framtida
visioner. Det finns även möjlighet att lämna E-förslag för den som vill lämna förslag till kommunens
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politiker om hur Burlöv kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på kommunens hemsida.
Andra medborgare kan stödja förslag genom att
skriva under det. Om fler än 100 personer signerat
ett förslag ska det tas upp till politisk behandling.
Delaktigheten fyller en viktig funktion. Möjligheten till påverkan och inflytande ger en känsla
av delaktighet och ansvar vilket kan hjälpa till att
integrera medborgarna i samhället.
Åtgärd: Genomförande av dialogmöten, information på hemsidan och andra digitala medier samt
enkätstudier.

Involvera fastighetsägare och andra
aktörer i samband med upprustning
av den offentliga miljön

Upprustning av offentliga platser är ofta kostsamma och kunskapen om vilka åtgärder som ger bäst
effekt kan vara bristfällig. Genom att involvera
fastighetsägare och hyresgäster i samband med
upprustning kan det finnas möjlighet till samfinansiering av åtgärder samtidigt som befintliga aktörer kan ge värdefull input till de kommunala planerarna om problembilder och lämpliga åtgärder.
Samtidigt kan en bra dialog skapa större engagemang hos exempelvis butiksägare och kommunen
kan lyfta fram vikten av estetik i gatumiljön och
vikten av att placera annonsmaterial på rätt sätt.
Åtgärd: Föra dialog med fastighetsägare och näringsidkare i samband med upprustning av den
offentliga miljön gällande exempelvis belamring och
annonsering.

Påverka trafikbeteendet
För att kunna minska miljöpåverkan från transporter är det nödvändigt att arbeta för ett förändrat resbeteende och synsätt på trafiken. Detta arbete måste ske på bred front och är ett långsiktigt
omvandlingsarbete. Kommunen måste därmed
tydligt kommunicera i vilken riktning det framtida
trafiksystemet ska gå mot. Detta kräver samverkan
mellan parter och att kommunen tar ansvar och
visar vägen. Exempelvis genom att anta resepolicys, upphandling av transporter och liknande.
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Kommunen har ett antal verktyg att arbeta med
för att påverka resandet inom kommunen. Genom
att arbeta med en rationell bebyggelseplanering
kan behovet av transporter minska redan i nyplanering. Andra påverkansåtgärder är reglering
av parkering, drift och underhåll. Huvuddelen av
dessa frågor råder kommunen själv över.
Trafikbeteendet är starkt kopplat till individers
uppfattning om trafiksystemet. Ett bristande
trafikbeteende kan bero på låg trafikmognad eller
bristande trafikövervakning, men kan även ha sitt
ursprung i otydligheter i trafiksystemet, eller att
trafikmiljön inte har utformats utifrån trafikanternas behov.
Andra faktorer som kan påverka är ett eftersatt
underhåll från väghållaren, vilket kan sända
felaktiga signaler till trafikanten om att det inte är
så viktigt hur man beter sig i trafikmiljön. Det är
därför viktigt att identifiera orsaken till bristande
trafikbeteende eftersom man samtidigt fångar upp
eventuella behov som inte tillgodoses. I arbetet
ingår även att ge information och genomföra
kampanjer i syfte att få fler att välja miljövänliga
trafikslag.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Fortsätta att arbeta aktivt med informationskampanjer
Fortsätta engagera skolverksamheten i trafikfrågor
Avhjälpa fel och brister i gatumiljön
Arbeta för införande av bilpooler

Fortsätta att arbeta aktivt med informationskampanjer

Kommunen kan via olika typer av kampanjer
bidra till att påverka trafikanter. Det kan både
handla om att trafikanter ska uppföra sig bättre i
trafiken som exempelvis att hålla hastigheten, men
det kan även vara riktade kampanjer för att intressera invånarna för färdmedel som cykling eller
kollektivtrafik. Inom detta område finns mycket
kunskap att hämta in från större kommuner som
exempelvis Malmö och Lund som arbetar kontinuerligt med olika kampanjer. Burlöv har samarbetat med grannkommunerna vid tidigare kampanjer vilket är något att bygga vidare på.
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Åtgärd: Identifiera intressanta genomförda kampanjer i andra kommuner samt delta och samarbeta
med olika aktörer i informationskampanjer.

I cykelkampanjen ”Pendla med cykel” uppmuntrades och
uppmärksammades cykelpendling på stråket Malmö-Lund.
Här delas vattenflaskor och information ut i Åkarp.

Fortsätta engagera skolverksamheten i trafikfrågor
Det bästa sättet att odla ett bra trafikbeteende och
få människor att exempelvis börja gå och cykla
mer är att arbeta med trafikinformation i grundskolorna.

Elever som tidigt lär sig att gå och cykla har större
förutsättningar att fortsätta med det längre upp
i åren, samtidigt som risken för att skolbarn ska
råka ut för trafikolyckor minskar med ökad kunskap. Genom att utbilda skolbarn i tidiga åldrar
finns möjlighet till att barnen i sin tur börjar
påverka sina föräldrars resbeteende.
Åtgärd: Fortsatta arbeten med att undervisa och
involvera skolbarn i trafikfrågor och i inventeringar
av skolvägar.

Teckning från elever på Svanetorpskolan i Åkarp (2011).
Eleverna ritade och berättade om trafikmiljöer som de tyckte
behövde förbättras.

Avhjälpa fel och brister i trafikmiljön

Drift och underhåll är en viktig del för att uppnå
ett säkert trafiksystem, i synnerhet för gångtrafikanter. Många olyckor där det enbart är oskyddade
trafikanter inblandade är singelolyckor. Vägar och
platser måste ses över och åtgärdas systematiskt
genom underhållsplaner och driftsrutiner för att
uppnå en säker och tillgänglig kvalitet. Dåligt underhåll och brister i trafikmiljön sänder negativa
signaler till trafikanterna. Det är därför viktigt att
kommunen arbetar aktivt med att åtgärda sådana.
Det kan handla om ”potthål” i vägbanor, felaktig
vägvisning, att vintergruset inte blivit uppsopat
på cykelbanor och så vidare. Underhållsåtgärder
är därmed mycket viktiga i strävan att uppnå ett
hållbart resande.
Information om brister i gatumiljön erhålls enklast av brukarna, det vill säga samtliga burlövsbor
som är ute och rör sig i trafikmiljön. Invånare
kan rapportera brister eller ge förslag på åtgärder
genom exempelvis telefonsamtal, mail eller genom att använda sig av kommunens hemsida med
”Tyck om Burlöv” och E-förslag.
Åtgärd: Vidareutveckla befintliga system för invånarna att rapportera in åtgärder.

Arbeta för införande av bilpoolsbilar
i kommunen

De senaste åren har bilpoolsoperatörer etablerat
sig i Skåne och användningen av bilpoolsbilar ökar
stadigt för såväl boende som verksamma. Hittills
finns ingen kommersiell bilpoolsoperatör etablerad i kommunen.
Bilpoolsbilen är ett mycket bra alternativ till att
skaffa egen bil för den som inte har behov av att
köra dagligen eller för den familj som överväger att skaffa ytterligare en bil. I och med att det
finns ett visst motstånd till att använda sig av en
bilpoolsbil i förhållande till att använda den egna
bilen, är det ett mycket bra sätt att få människor
att välja att åka buss, gå eller cykla, det vill säga
bilen används enbart när det är nödvändigt.
Ett flertal kommuner arbetar aktivt med bilpool
i planeringen som ett sätt att minska på krav på
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parkering i samband med detaljplan och bygglov.
I takt med att Arlöv förtätas och marken förädlas
kommer även Burlövs kommun att behöva effektivisera parkeringen och där kan bilpoolen fungera
som ett alternativ.
Åtgärd: Etablera kontakt med bilpoolsoperatörer
och verka för införande av bilpoolsbilar i kommunen.

Effektiv parkering
Parkeringsfrågorna är en viktig del i stadens
planering. En väl avvägd tillgång och ett effektivt
utnyttjande av parkeringsplatser bidrar till stadens
övergripande mål om hållbarhet och attraktivitet.
Parkeringsfrågorna bör därmed ses som en del av
trafiksystemet i stort. Både som en viktig funktion
i att tillgodose behov av tillgänglighet som att vara
ett styrinstrument för val av färdmedel, samt i viss
mån valet att äga bil eller inte.
Ett separat parkeringsprogram skapar förutsättningar för att samla parkeringsfrågorna under ett
paraply och ge vägledning i stadsbyggnadsfrågorna. Programmet kan ses som det inledande steget,
där en parkeringsnorm för nyplanering lägger fast
kraven som ska följas upp.
Det är inte ovanligt att kunskapen kring nyttjandet
av parkeringen som helhet är bristfällig. I stora
drag finns kännedom om det råder en brist på
parkeringar i närområdet eller om det finns viss
tillgång. Likväl har man ofta en grov bild av vilka
användargrupper som i huvudsak utnyttjar parkeringsplatserna.
Regelbundna parkeringsundersökningar är ofta
nödvändiga för att kunna göra en bedömning av
utbud och efterfrågan. Ibland krävs specifika Putredningar för de olika fallen.
Det är viktigt för kommunens fortsatta arbete att
man sätter upp principer för hantering av både
bil- och cykelparkering och hur dessa ska stödja
målsättningen kring hållbart resande. Det handlar
om tillgång och placering av platser, användning
och kvaliteter. Inspiration till nedanstående åtgärder har hämtats ur Malmö stads parkeringspolicy.
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Inriktning för det fortsatta arbetet
Parkering på gatumark och tomtmark måste samverka
Gatuparkeringen måste ge understöd för bebyggelsen
Möjligheten att lämna bilen hemma
Differentierad parkeringsnorm
Prioritering av parkeringsbehov på tomtmark
Prioritering av parkeringsbehov på gatumark
Förtäta markparkeringar

Parkering på gatumark och tomtmark måste samverka

För att bilparkering i kommunen ska fungera väl
måste det finnas ett fungerande samspel mellan
gatumark och tomtmark. Den enskilt viktigaste
faktorn här är att parkering på gatan avgiftsmässigt inte konkurrerar med prissättningen på kvartersmark, det vill säga att det inte får vara billigare
att parkera på gatan än på de parkeringsytor som
fastighetsägare tillhandahåller.
Inom vissa bostadsområden i Arlöv är ovanstående ett faktum. Bilarna finns på gatan istället för
på tomtmark för att det är gratis på gatan, även om
det är tidsreglerat.
Det som ofta händer är att boende tar bilen till
jobbet och står gratis på natten. Denna fråga är
negativ i dubbla hänseenden eftersom fastighetsägare går miste om intäkter samtidigt som gatans
tidsreglering skapar incitament för boende att ta
bilen till arbetsplatsen.
För att åtgärda frågan måste ett helhetsgrepp tas
på parkeringsregleringen i kommunen, både på
tomtmark och på gatumark. Här krävs en översyn
samtidigt som det kan vara aktuellt att föra samtal
med fastighetsägare för att få grepp om det finns
överskott eller underskott på parkeringsplatser i
områden.
Åtgärd: Översyn av parkeringsregleringen i kommunen och framtagande av ett aktuellt parkeringsprogram som omfattar både bil och cykel.
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Gatuparkering måste ge understöd
för bebyggelsen

Gatuparkering fyller en viktig funktion i staden.
Den ger tillgänglighet till verksamheters kunder.
Det handlar i första hand om tillgänglighet för
angöring och korttidsuppställning. Detta omfattar både bil- och cykelparkering. För bil kan det
handla om så kallad kanstensparkering, det vill
säga längsgående biluppställning, exempelvis indragen mellan planterade träd. Om cykelparkering
inte kan anordnas på tomtmark i anslutning till
entréer, kan delar av gatans sidoområde användas
för att anordna cykelställ.

Möjlighet för boende att lämna
bilen hemma

En av de övergripande målsättningarna med
Trafikplanen är att få till stånd en minskad bilanvändning. För att boende ska kunna lämna bilen
hemma bör det naturligtvis finnas en plats där
bilen kan stå kvar hela dygnet. Då kan de istället
välja kollektivtrafik eller cykel.
Om tillgången på parkeringsplatser på tomtmark
är liten parkeras bilen på gatan. Det är därmed
viktigt att kommunen arbetar aktivt med parkeringsnormer i samband med nyplanering så att
inte parkeringsfrågan ramlar mellan stolarna.
Åtgärd: Införande och uppföljning av parkeringsnorm i samband med nyplanering som inkluderas
i ett aktuellt parkeringsprogram som omfattar både
bil och cykel.

Differentierad parkeringsnorm

Parkeringsbehovet ser inte likadant ut i alla delar
av kommunen. De områden som kommer att ha
omedelbar närhet till Burlöv Centralstation kommer att ha ett annat parkeringsbehov än områden
i mer perifera delar av kommunen. Detta talar för
en differentierad parkeringsnorm. I de fortsatta
arbetena bör en parkeringsnorm fastställas med
en grov indelning på områdesnivå. Parkeringsnormen bör omfatta både bil och cykel.
Exempel på gatuparkering där parkeringsautomaten drivs
med solceller.

I samband med förtätning och omvandlingar i
Arlöv och Åkarp är det viktigt att gatan aktiveras
med offentlighet i byggnaders bottenvåningar för
att skapa liv och rörelse i enlighet med kommunens målord. I dessa miljöer kommer tillgänglighet för korttidsuppställning utmed gatan att spela
en viktig roll. Det är ofta en förutsättning för att
näringsidkare ska våga satsa på att etablera sig.
Åtgärd: Kanstensparkering för både bil och cykel
utmed huvudgator men även där så är lämpligt på
övriga gator.

Åtgärd: Fastställande av parkeringstal för boende,
besökande och verksamma som inkluderas i ett
aktuellt parkeringsprogram som omfattar både bil
och cykel.

Prioritering av parkeringsbehov på
tomtmark

Parkering sker för olika ändamål. Det kan vara
parkering för boende, besökande, sysselsatta eller
för kunder. Parkering för boende på tomtmark bör
utformas så att den möjliggör för de boende att
lämna bilen hemma. Bilen eller motorcykeln bör
därför säkerställas en plats där den kan stå kvar
under hela dagen så att boende kan välja kollektivtrafik eller cykel till exempelvis arbetet. Kundparkeringen är viktig för näringslivet i staden. Många
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kunder behöver inte ta bilen för att uträtta sitt
ärende men det ligger en konkurrensfördel i att
tillgodose behovet.
När det gäller att tillgodose verksamheternas
parkeringsbehov på tomtmark bör det följa ambitionen att de boende ges möjlighet att lämna bilen
hemma. Tillgången till parkering vid arbetsplatserna bör därför inte prioriteras.
Behoven på tomtmark bör tillgodoses enligt följande prioriteringsordning:
1. Parkering för boende
2. Besöks- och kundparkering
3. Arbetsplatsparkering
De ytor som ligger närmast mål och startpunkten
ska prioriteras för cykelparkering.
Åtgärd: Översyn av dagens parkeringsbestånd,
uppföljning av reglering som inkluderas i ett aktuellt
parkeringsprogram som omfattar både bil och cykel.

Prioritering av parkeringsbehov på
gatumark

Parkeringsmöjligheterna på gatumark bör inte
tillgodoräknas enskilda fastigheters parkeringsbehov. Parkeringen på gatumark kan vara en del av
att anordna en rationell besöksparkering även för
bostäder. Den frågan bör avgöras från fall till fall
utifrån det enskilda områdets förutsättningar.
De parkeringsmöjligheter som finns längs gatorna
ska inte användas för långtidsparkering. De ska
i första hand användas för att stödja näringslivet
genom att skapa utrymme för kortvariga ärenden.
I äldre bostadsområden, som byggdes då bilinnehavet var betydligt lägre, är gatan ofta den enda
platsen att parkera bilen på. I sådana områden kan
boendeparkering införas.
Användandet av gatumarkens parkeringsmöjligheter bör därför upplåtas efter följande prioriteringsordning:
1. Angöring och korttidsparkering
2. Parkering för boende
3. Arbetsplatsparkering
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Om cykelparkeringen inte kan tillgodoses på
tomtmark kan i vissa fall den gatumark som ligger närmast mål- och startpunkten prioriteras för
cykelparkering.
Åtgärd: Inventering av dagens parkeringsbestånd,
uppföljning av reglering som inkluderas i ett aktuellt
parkeringsprogram som omfattar både bil och cykel.

Förtäta markparkeringar

Burlöv har liksom många andra mindre kommuner av tradition många obebyggda ytor som
används som markparkering, ofta centrala lägen
med relativt låg användningsgrad. Ur markanvändningssynpunkt är det viktigt att denna typ av
ytor minimeras och förädlas, det vill säga marken
är för värdefull för att upplåtas till parkering.
Ett första steg för kommunen blir att inventera
samtliga markparkeringsytor som kan vara intressanta att utveckla. Därefter kan diskussioner
med fastighetsägare för utveckling av den aktuella
tomten påbörjas. I detta arbete bör även övervägas
andra alternativ till bebyggelse som exempelvis
rekreativa ytor.
Åtgärd: Verka för förädling av markparkeringar till
andra ändamål.

Estetiskt tilltalande trafiksystem
Gaturummen bör utformas så att de blir gröna
och sköna, trygga och nära och ger liv och rörelse.
Utformningen måste anpassas efter de platsspecifika förhållandena. Gaturummen bör i första
hand utformas för de gående och cyklande inom
tätbebyggt område. Trygghet och bekvämlighet
är viktiga faktorer för utformningen av gång- och
cykelvägar och för att människor ska välja dessa
färdsätt. För att även kollektivtrafiken ska bli ett
attraktivt färdsätt istället för bilen är det av stor
vikt att tågstationerna och hållplatslägena för buss
utformas på ett estetiskt tilltalande sätt och så att
de upplevs som trygga. Trafiksäkerhet och funktioner för dagvattenhantering är andra viktiga
aspekter i trafiksystemen.
En estetisk utformningen av trafiksystemen ska gå
hand i hand med funktionen. Genom utformning-
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en ska det vara lätt att förstå hur trafiksystemet ska
användas.
Inriktning för det fortsatta arbetet
Trafiksystem som samspelar med omgivningen
Skapa gröna och sköna gaturum
Vackra, funktionella och hållbara materialval
Möblera gaturummen estetiskt och funktionellt

Trafiksystem som samspelar med
omgivningen

Trafiksystemen bör samspela med sin omgivning.
Proportionerna av gaturummet bör samspela med
dess omgivande byggnader - väggarna. Exempelvis
behöver gaturummet vara bredare när husen är
högre. Det hänger bland annat samman med hur
mycket ljus som kan nå både husen och gaturummet, hur trygga gatorna upplevs och hur mycket
trafik som genereras. Både de nya gaturummen
och vid upprustning av de befintliga, bör de utformas intima, småskaliga, händelserika och inte
bredare än nödvändigt. Gatorna i stadsbebyggelsen bör utformas på de oskyddade trafikanternas
villkor vilket också kan styra hur fort motortrafiken kan köra.
Byggnader kan ofta användas som fonder och
blickfång i gaturummen. Fondbyggnader kan
användas för orienteringen och som avslut när
gatorna är svängda eller förskjutna i förhållande
till varandra. Gatornas fonder och kvarterens hörn
bör, både vid nybyggnation och förtätning, utformas med spännande, hög arkitektonisk kvalitet
så att de får positiv uppmärksamhet och berikar
gaturummen.
Både badhus, skola och eventuell multihall används med fördel som fonder till gaturum, parker
och platser för att få orienterbarhet och skönhet.
Att kvarteren förskjuts sinsemellan för att åstadkomma dessa fonder, gör att gaturummen buller- och vindskyddas. Kortare gatupartier ger även
lägre hastigheter.
Åtgärd: Anpassa gaturummen efter bebyggelsen och
målet att i första hand prioritera gång och cykel.

Exempel på småskaligt gaturum som svänger vilket gör att
en byggnad hamnar i fonden.

Skapa gröna och sköna gaturum

Grönska i gaturummen har många kvaliteter
såsom estetiska, miljömässiga men även för
orienteringen. Genom att arbeta med alléer och
planteringar vid entréerna till kommunen och orterna kan dessa förstärkas och bättre annonseras.
Viktiga entréer utmed de olika vägarna och vid
järnvägsstationerna kommer att få en allt större
betydelse i och med utbyggnaden av järnvägen
och att Arlöv ska få en pendlarstation. Att låta
grönskan sträcka sig utmed vägarna underlättar
spridningseffekter för växter och djur men binder
även samman olika stadsdelar och grönområden
visuellt. Gröna gaturum kan också underlätta
dagvattenhanteringen och minska risken för översvämningar.
Gröna länkar mellan olika parkrum och grönområden binder samman grönstrukturen och
bidrar till trevligare kopplingar för flanörer och
rekreation. Dessa länkar kan också skapa en bättre
tillgänglighet mellan exempelvis olika bostadsområden. Skillnader i material kan också underlätta
för funktionshindrade att orientera sig.
Både Arlöv och Åkarp har många vackra trädgårdar som är av stor betydelse för grönstrukturen.
Särskilt Åkarp har karaktären av ett villasamhälle
där trädgårdarna har en framträdande roll. Grönskan i trädgårdarna har inte bara stor betydelse för
de boende utan även för gaturummen de angränsar mot. Hur avgränsningarna mellan trädgårdar
och gaturum utformas är viktigt för karaktären,
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känslan och det visuella intrycket på en plats.
Säkerhetsaspekter är också av stor vikt i gränserna
mellan gaturum och grönska med tanke på exempelvis sikt och framkomlighet.

Arlöv eller Åkarp haft höga plank och murar mot
gaturummen.
Åtgärd: Att plantera fler träd och annan grönska i
gaturummen samt att återplantera träd i exempelvis alléer med luckor. Att bygga vidare på den lokala traditionen med låga staket, entréer och grönska
ut mot allmänna gaturum, platser och parker.

Vackra, funktionella och hållbara
materialval

Trädgårdar och alléplanteringar skapar grönska i Lundavägens gaturum i Arlöv.

Höga plank och murar som visuellt stänger ute
människor i gaturummen från kontakt med
trädgårdarnas grönska bedöms förödande för
gaturummen, som blir mindre gröna och sköna.
Höga avskärmningar kan också hindra sikten i
gatuhörn och vid utfarter. Traditionellt har varken

Gaturummen bör byggas upp med hållbara material som åldras vackert över tid. Materialen bör
väljas så att det finns ett samspel mellan väggar
- fasader och golv. Exempelvis är användningen
av tegel i byggnader en tradition. Tegel kan också
användas som markmaterial och i murar, till
exempel bullerskydd, för att återknyta till denna
tradition.
Materialvalen behöver också samspela med funktionen av platsen. Kontraster i material kan markera gränser och olika användning. Materialvalen

INSPIRATION

Träd och planteringar ger gröna och sköna gaturum och vägmiljöer. Alléer passar både på landsbyggden och i staden.
Planteringar vid de större infarterna till orterna ger ett mer välkomnande intryck.
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kan användas för att underlätta orientering och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Dessa åtgärder gör ofta att standarden även
blir bättre för personer utan funktionsnedsättning.
Åtgärd: Att använda hållbara material som anpassas till platsens funktion och karaktär och som
åldras vackert. Att värna tegeltraditionen i både
befintliga och nya områden.

Exempel på detta kan vara belysningsstolpar
som anpassas i höjd och avstånd till skalan och
användningen av gaturummet och för att skapa
trygghet. Möbleringen omfattar förutom bänkar,
cafébord och stolar exempelvis papperskorgar,
pollare, skyltar, staket och cykelställ. När det gäller
möbleringen är det viktigt att tänkta på framkomligheten för att få fungerande gaturum som
är tillgängliga och säkra. Sittplatser och bänkar är
en del av gaturummens möblering som ska finnas
vid mötesplatser och hållplatser men även utmed
gångstråk för att ge möjlighet till vila. Även uteserveringars möblering och inhängnader bör samordnas för ett vackert helhetsintryck.

Åkarps station i tegel.

Åtgärd: Att ta fram och genomföra ett eller flera
kvalitetsprogram inklusive visionsbilder för stadsutformnings-, gestaltnings- och hållbarhetsfrågor
inklusive utformning av mark, vatten och väggar
samt den offentliga miljöns möblering, belysning,
utsmyckning och skyltning.

Möblera gaturummen estetiskt och
funktionellt
Upplevelsen och funktionen av gaturummen
hänger samman med möbleringen av rummen.

INSPIRATION

Olika material ger möjlighet till kreativa gaturum där detaljerna kan vara både vackra och funktionella. Här är exempel
på hållbara markmaterial, murar och lösningar för vattenavrinning.
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Fysiska förändringar

Gång- och cykeltrafik
I följande lista beskrivs förslag på förändringar för
gång- och cykelnätet. Se nedanstående karta för
redovisning av de olika stråkens sträckningar.
1. Snabbcykelstråk Malmö och Lund med
växlande karaktär. Inom tätort sker en anpassning av standarden till den omgivande
stadsmiljön.

I följande avsnitt presenteras fysiska förändringsförslag (år 2014) på väg- och cykelvägnätet samt
önskemål om framtida linjenät för busstrafiken.
Förändringarna ska sättas in i sitt sammanhang
med övriga åtgärdsförslag som presenteras i ”Inriktning för trafiksystemet”. Förslagen ligger olika i tid,
prioritet och genomförbarhet.
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2. Utbyggnad av gång- och cykelbana längs
Segevägen och vidare mot Stora Bernstorp
(färdigställd 2014).
3. Toftanäsvägen anläggs med en gång- och
cykelbana och kopplas till Flansbjer och
Hörakroksvägen.
4. Ny gång- och cykelväg kopplar ihop
Stjärnelundsvägen med cykelnätet i Stora
Bernstorp.
5. Ny separerad cykelbana anläggs längs
med Mor Marnas väg under väg 11 mellan
Nordanåvägen och Johan Anders väg.
6. Ny gång- och cykelbana längs Dalbyvägen,
från Burlövs egnahem till Gamla Kyrkvägen.
7. Ny separerad cykelbana längs Burlövsvägen
och Gamla Kyrkovägen mellan Södervägen
och Burlövs kyrkby.
8. Nya gång- och cykelbanor anläggs på båda
sidor av gatan längs Kronetorpsvägen.
9. Mellan Virvelvägen och Kronetorpsvägen
anläggs en ny cykelbana som löper parallellt med Västkustvägen.
10. Ny cykelbro över Västkustvägen från Vivelvägen skulle kunna skapas intill befintlig
järnvägsbro.
11. Ny gång- och cykelbana som knyter ihop
befintliga stråk längs Tågarpsvägen skapas.
12. Ny gång- och cykelbana skapas i Industrigatans förlängning planskilt med järnvägen
och vidare längs med Företagsvägens nordsydliga del.
13. Hantverkaregatans sydvästligaste del får en
gång- och cykelbana längs ena sidan som
även kopplas till en ny planskild gång- och
cykelpassage med järnvägen via en länk
mellan Industrigatan och Hantverkaregatan.
14. Stråket Svenshögsvägen/Lillevångsgatan
får en separerad cykelbana som knyter ihop
Burlöv Centralstation med Elisetorpsområdet.
15. Alnarpsvägen i Åkarp förses med separerad cykelbana.
16. Ny gång och cykelbana skapas längs Gränsvägens förlängning mot Lundavägen och till

denna förlängs befintliga cykelstråk i de östra
delarna av Åkarp, bland annat till Dalslundsvägen och cykelstråket söder om skolan.
17. Nytt stråk skapas mellan Dalslundskolan
och den överdäckade järnvägen i Åkarp
som knyter ihop stationsområdet i Åkarp
med den nya cykelvägen längs Gränsvägen.
18. Nya, cirka 4 stycken, cykelöverfarter anläggs på ”locket” över Södra stambanan.
19. Ny cykelbana längs med den befintliga
Gränsvägen.
20. Ny separerad gång- och cykelbana längs
Svanetorpsvägen mellan Åkarp och Lomma.
21. Ny cykelbana längs med Sockervägen.
22. Nytt cykelstråk längs med Kabbarpsvägen
som binds samman med en planerad cykelled till Staffanstorp.
23. Ny cykelväg genom befintlig allé från Kronetorps gård mot Burlöv C.
24. Nya cykelstråk genom Wennerts väg-området.
25. Nytt cykelstråk från Allégatan som binds
samman med en planerad cykelväg i
Malmö.

Kollektivtrafik
I följande karta visas förslag till framtida kollektivtrafiknät för Burlövs kommun. Kartan över busslinjerna visar funktionen och platser som kommunen
vill binda samman men olika kombinationer av
linjerna och alternativa namn är givetvis möjliga.
Linje 133 har fått en ny alternativ dragning via Burlöv Centralstation, vilket skapar möjlighet till byten
mellan buss och tåg för resande mellan Lomma,
Bjärred och Malmö/Köpenhamn, möjlighet för
boende i Lomma/Bjärred att nå Burlöv Center samt
boende i Arlöv att nå stränderna i Lomma/Bjärred.
Även buss 130 har fått en alternativ dragning där
bussarna leds in till Burlöv C. Utgångspunkten är
att merparten av bussarna i framtiden leds in till
Burlöv C för att skapa ett komplett resecentrum.

Ny linje – Löddeköpinge - Malmö

Busstrafiken är viktig för att binda samman kommunerna, grannorterna och viktiga målpunkter
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med varandra. En ny linje (X i kartan) förslås
mellan Löddeköpinge - Bjärred - Lomma hamn Burlöv C och Malmö C.

Ny ringlinje – Burlöv C - Malmö

En dragning med stadsbuss (Q i kartan), en ny
ringlinje till Arlöv, skulle tjäna flera syften. Burlövs kommun skulle bli en tydligare del i Malmöregionen med möjlighet till att stärka Burlöv
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Centralstation med tät stadsbusstrafik. En tänkbar
busslinje skulle i så fall kunna ha en hållplats vid
Burlöv C, vilket ger arlövsborna en lokal busslinje
till stationen. Den skulle också förstärka förbindelserna mellan Tågarp, Rinnebäck till Arlövs
centrum och Sockerbitstorget.
Denna buss skulle kunna kopplas till både Burlöv C och Arlövs nya station på Lommabanan.

ÅTGÄRDER
Vidare skulle bussen kunna trafikera handelsområdet i Stora Bernstorp. Linjen skulle förbättra
tillgängligheten mellan Arlöv och Malmös sydöstra delar med målpunkter som Öresundsterminalen, Stora Bernstorp, Arlövs centrum, Burlöv C
och Arlöv station. En sådan dragning skulle även
ge nordöstra delarna av Arlöv en stadsbuss in till
Malmö, via hamnen.

Biltrafik
I följande karta redovisas förslag på förändringar
i vägnätet som anses vara nödvändiga att genomföra för att stödja såväl befintlig som kommande
markanvändning.
1. Kapacitetshöjande åtgärder i cirkulationsplatsen Vassvägen/Toftanäsvägen.
2. Ombyggnad av Trafikplats Flansbjer anslutningar mot Toftanäsvägen till cirkulationsplatser.
3. Ombyggnad av korsningen Toftanäsvägen/
Flansjbersvägen till cirkulationsplats.
4. Komplettering av Trafikplats Alnarp med
ramper för att hantera norrgående trafik
mot Helsingborg, samt södergående trafik
från Helsingborg.
5. Sammankoppling mellan befintliga körvägar Alnarpsvägen/Sockervägen.
6. Hastighetsdämpande åtgärder på Lommavägen mellan Repslagaregatan och Hamngatan, därefter sträckan Hamngatan till
Lundavägen.

7. Ombyggnad till lågfartsområde på Dalbyvägen mellan Lundavägen och Timmermansgatan.
8. Ombyggnad av Svenshögsvägen med smalare körbana och kanstensparkering.
9. Komplettering av cirkulationsplats med
anslutning mellan Tågarpsvägen och Lommavägen.
10. Ny koppling under stambanan i höjd med
Burlöv Centralstation. Ett resecentrum utformas där gång- och cykelvägar, busslinjer,
tåg och bilar möts. Ny pendlarparkering
anläggs.
11. Ny länk mellan Lundavägen och Hantverkaregatan väster om Burlöv Center samt
ombyggnad av cirkulationsplats mellan
Svenshögsvägen och Lundavägen.
12. Ny stadsmässig trafiklösning av korsningen Badhusvägen/Kronetorpsvägen för
infarter till Burlöv C och Kronetorpsområdet.
13. Ombyggnad av korsningen Kronetorpsvägen/Lundavägen till en mer stadsmässig
lösning med en mindre cirkulationsplats
alternativt trafiksignaler.
14. Ny utformning av Lundavägen mellan
E6 och Kronetorpsvägen som stadsgata i
utbyggnaden av Kronetorp.
15. Ny utformning av Kronetorpsvägen som
stadsgata och understöd till utbyggnaden
av Kronetorp och Burlöv centrum.

Kollektivtrafiken med bussar är viktig för att binda samman Burlöv och för kopplingarna till grannkommunerna.
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16. Ny väglänk mellan Stationsvägen och Dalslundsvägen.
17. Planskild bilpassage på torgyta på ”locket”
över Södra stambanan mellan Bruksvägen
och Stationsvägen.
18. Ny väglänk mellan Stationsvägen och 20.
19. Ny väglänk mellan Dalslundsvägen och 20.
20. Ny väglänk mellan Gränsvägen och Lundavägen.
21. Ny korsning mellan 20 och Lundavägen.

22. Ny bro över Södra stambanan för biltrafik,
gång och cykel.
23. Ny planskild korsning för alla trafikslag
under Lommabanan mellan Tågarpsvägen
och Företagsvägen.
24. Översyn av trafiklösningar vid järnvägsbron i samband med arbetet med Lommabanan.
25. Nya planskildheter med Simrishamnsbanan.
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Bullerskydd
Bullerreducerande åtgärder presenteras i kartan
nedan. I första hand bör åtgärder för att reducera
bullret vid källan vidtas. Förslagsvis via hastighetsnedsättningar samt bullerreducerande beläggningar. Som komplement till detta behövs en översyn
av såväl befintliga bullerskydd utmed motorvägsnätet som behov av nya bullerskydd. Bullerskydd
utmed Södra stambanan kommer att hanteras
särskilt inom ramen för utbyggnaden av fyrspår
mellan Arlöv-Flackarp.

En diskussion bör föras med Trafikverket kring
möjligheten att få till stånd en sänkt hastighet
på E6.01 på sträckan mellan Lommavägen och
E6. Dagens 110 km/h kan med fördel sänkas till
90 km/h i likhet med Inre Ringvägen i Malmö.
Åtgärden kommer att minska bullerexponeringen
för boende i norra Arlöv.
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Trafikplan Burlöv är ett strategiskt måldokument till översiktsplanen
Framtidsplan för Burlövs kommun. Framtidsplanen tillsammans med
Trafikplanen syftar till att skapa attraktiva livsmiljöer och ett hållbart resande.
Målet är att andelen gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska stå
för minst 2/3 av alla resor och att andelen bilresor inte ska överstiga 1/3 av det
totala antalet resor samt att högst 1/5 av det totala antalet resor under 5 km
ska ske med bil.
En framtida inriktning för trafiksystemet i Burlövs kommun presenteras baserat på följande fokusområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler gående och cyklister
Tydligare och tillgängligare trafiksystem
Stärkta förutsättningar för kollektivtrafiken
Minskad negativ hälsopåverkan
Tryggt och säkert trafiksystem
Öka samverkan
Påverka trafikbeteendet
Effektiv parkering
Estetiskt tilltalande trafiksystem

