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REDOGÖRELSE EFTER SAMRÅD 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Järnväg 
Delar av planområdet gränsar till Södra stambanan. Södra stambanan är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av 
riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Närmst stationen/Burlöv C planeras för ett 
nytt torg med grönytor och nivåskillnader. 
 
Trafikverket kan inte tydligt utläsa på vilket avstånd den närmsta bebyggelsen hamnar i 
förhållande till spårmitt för Södra Stambanan. Trafikverket anser att detaljplanen ska 
kompletteras med information om avstånd från spårmitt till ny bebyggelse och att generellt 
bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen. Detta område bör 
även anges som Byggnad får inte uppföras i plankartan. Se mer: 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/sakerhetsavstand-vid-byggande-intill-jarnvag/
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utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-
bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/sakerhetsavstand-vid-byggande-intill-jarnvag/. 
Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, (räknat 
från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det 
skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. 
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis vistas, till 
exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter från spårmitt. Det är 
av största vikt att möjligheterna till att underhålla järnvägsanläggningen. 
 
I händelse av att detaljplanen medger bebyggelse närmre än 30 meter från Södra Stambanan 
ska kommunen redovisa varför man gör avsteg från det generella avståndet på 30 meter, och 
föra en fördjupad dialog med Trafikverket.   
 
Förslaget till detaljplan inkräktar på befintlig detaljplan för järnvägsområdet och 
järnvägsplanen. Detta omnämns i planbeskrivningen på s. 33 som ”ytan som berörs har tagits 
med av tydlighetsskäl och avses i denna plan ha samma funktion som i gällande plan”. 
Trafikverket anser att det bör stå att ”ska ha samma funktion åtminstone under 
järnvägsplanens livslängd”. 

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

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

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

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

Luftfart 
Detaljplanen medger byggnation som är högre än 20 meter. Etableringen ligger inom den 
MSA-påverkande zoner där flygplatser är sakägare och ska därför beredas möjlighet att yttra 
sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ges möjlighet att 
yttra sig över detaljplanen. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda flygplatser 

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

Sammanfattning  
Trafikverket anser: 

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

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

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

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

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

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

Trafikverket vill även upplysa om att det finns en ledningskorsning där ledningshavaren är 
Skånetrafiken, vid km 611+ 339m. 

 
 

http://www.forsvarsmakten.se/
mailto:fm.flyghinder@lfv.se
mailto:registrator@fmv.se
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/Skyddsomrade-runt-flygplatser
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/Skyddsomrade-runt-flygplatser
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-konflikter/Sakerhetsavstand-mellan-infrastruktur-ny-bebyggelse-samt-ovriga-anordningar/Skyddsomrade-runt-flygplatser
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Kommentar:  
Burlövs kommun har fört fortsatt dialog med Trafikverket kring Tågarp 15:5. 
Del av fastigheten behövs inte längre för järnvägsändamål när perrongerna 
byggs om och flyttas. Kommunen avser därför att lösa in marken som 
planläggs som allmän platsmark, torg.  
 
I samrådet föreslagen bebyggelse närmast spåren har undantagits från 
planen. Kommunen avser att gå vidare med planering av den bebyggelsen i 
separat detaljplan. Kommunen kommer fortsätta dialogen med Trafikverket 
kring säkerhetsavståndet till Södra stambanan i den planen. I denna 
detaljplan föreslås ingen ny bebyggelse närmre än 30 meter från spårmitt. 
 
Detaljplanen kompletteras med avstånd från spårmitt till närmaste föreslagen 
bebyggelse. Avståndet är cirka 90 meter. 
 
Inom 30 meter från Södra Stambanan föreslås en cykelväg som leder ner till 
stationen, samt cykelparkering. Mellan spåren och cykelvägen kommer det 
byggas en stödmur och bullerskydd.  
 
Planbeskrivningen sid. 33 har justerats i enlighet med Trafikverkets förslag.  
 
Bullerutredning har gjorts och de bullerskyddande åtgärder som krävs i 
enlighet med PBL 2010:900 4 kap 33a § har säkrats genom planbestämmelser 
och beskrivs i planhandlingarna. Information om att åtgärder som behöver 
vidtas bekostas av exploatören har förts in i planbeskrivningen. 
 
Planhandlingarna har skickats ut på samråd till Luftfartsverket, Malmö 
airport och Försvarsmakten. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. E.ON Energidistribution AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Riskhänsyn  
Räddningstjänsten Syd har tagit del av riskutredningen för området som har upprättats av 
AF-Infrastructure AB 2017-11-10. Riskutredningen tar hänsyn till transporter av farligt gods 
på järnväg och väg samt närliggande industrier. I aktuellt planområde är det framför allt 
Södra Stambanan och Amerikanska motorimporten som bidrar till riskpåverkan. 
Utredningen visar att både individ- och samhällsrisken är hög och att åtgärder behöver 
vidtas. Då tar konsekvenserna endast hänsyn till antalet omkomna, inte skadade. 
Utredningen anger ett flertal riskreducerande åtgärder. Det framgår inte vilka av åtgärderna 
som bör införas som krav och vilka som är rekommendationer. Det är därför svårt att avgöra 
om de åtgärder som har förts in som planbestämmelser är tillräckliga.  
 
Räddningstjänsten Syd saknar även ett resonemang kring riskhanteringsprincipen om att 
risken för katastrofer bör undvikas. Konsekvenserna vid de olika olycksscenarierna bör 
förtydligas så att de tydligt framgår i text, dvs. hur många riskerar att omkomma vid en 
händelse? Hög samhällsrisk innebär att många personer kommer påverkas vid en olycka. 
Aven om sannolikheten kan vara liten så är det inte uteslutet att det händer. Om riskanalysen 
ska kunna användas som underlag för beslutsfattare att kunna ta beslut om planerad 
exploatering är acceptabel ur risksynpunkt eller inte är det viktigt att den är tydlig även för 
de som inte har kunskap om riskanalysmetoder.  
 
Nedan följer de riskreducerande åtgärder som anges i riskutredningen tillsammans med 
Räddningstjänsten Syds kommentarer. 
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- Närmast Södra Stambanan rekommenderas ett bebyggelsefritt område om 15 

m. Trafikverket rekommenderar dock 30 m bebyggelsefritt från järnväg. 
Därmed bör skyddsavstånd stämmas av med Trafikverket. Avståndet beräknas 
från det spår som går närmast planområdet. 

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

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

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

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

(mindre vädringsluckor är tillåtna). 
 

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

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

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

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

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

 
Att friskluftsintagen ska placeras högt och vänt från närmsta transportled anges i 
planbeskrivningen men inte som planbestämmelse. Hur kommer det sig? 

 
- För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli mer 

motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa utförs som 
stabila byggnader i exempelvis betong eller tegel. 
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Åtgärden anges i planbeskrivningen. Hur säkerställs det att åtgärden vidtas? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommentar:  
Planbeskrivningen har kompletterats med avringningsvägar. Plankartan har 
kompletterats med plushöjder.  
 
Kvarteret med portal har undantagits ur planen och kommer att planläggas i 
en senare process. 
 
Gestaltningen av torgen har justerats för att säkerställa en fungerande 
dagvattenhantering. De gröna partierna föreslås utföras som terrasser där den 
övre sidan är i nivå med omgivande mark så att dagvatten kan rinna in på 
grönytan och fördröjas. Grönytorna får funktion av så kallade raingardens. 
Under de planterade ytorna kan större volymer vatten tas omhand i 
underjordiska magasin. Även under det mer hårdgjorda marknadstorget kan 
underjordiska fördröjningsmagasin anläggas. Magasinen leds till 
dagvattennätet. 
 
Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i tunneln under 
spåren. Det är viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål 
att tidvis stå under vatten. Åtgärderna ovan bedöms dock minska 
översvämningsriskerna. Plankartan har kompletterats med en bestämmelse 
som tillåter dagvattenhantering på kvartersmark. 
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13. Utbildnings- och kulturnämnden 
Platsen är ur kulturmiljöhänsyn väl vald för en ny, hög bebyggelse med modern arkitektur. 
Det närliggande Svenshögsområdet med höga huskroppar i öst kommer att länkas väl 
samman med denna. Området på Lillevång med dess villakaraktär påverkas inte negativt ur 
kulturmiljöaspekt. 
 
Kommunen har fattat beslut om gällande så kallad 1 %-regel för konstnärlig utsmyckning, 
vilken ska hävdas i samband med byggnationen. 
 
Det finns ännu delar av Burlövs Centers ursprungliga fasad bland annat i byggnadens södra 
delar och det är bra om den kan sparas åtminstone till någon del även i framtiden. Burlövs 
Center är inte med i kommunens bevarandeplan, men inte desto mindre är byggnadens 
ursprungliga formspråk intressant att kunna se även framöver. 
 
Vid utformningen av det nya stationsområdet kan det vara bra att ha platsen för Tågarps by i 
åtanke. Idag markeras platsen av en minnessten. Området ligger på järnvägens västra sida 
och omfattas inte av denna detaljplan, men finns i dess direkta närhet. Tågarps plats har, 
vilket beskrivs i underlaget, varit en plats där vägar mötts och där folk har bott och verkat 
under mycket lång tid. Så kommer platsen även att fungera framöver, fast på nya tiders sätt. 
Att även framåt markera platsen är viktigt. Därför bör den inte komma i skymundan. 
 

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

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

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

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

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

• En fördjupad miljöteknisk markundersökning bör göras, eftersom uppmätta 
föroreningshalter ställvis överskred Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
Känslig Markanvändning (KM). Vid undersökningstillfället bör hänsyn tas till 
planerad typ av verksamhet inom de olika delarna av undersökt område.  
 

• Dagvattenutredning saknas där även framtida klimatförändringar beaktas, såväl s.k. 
100-årsregn som extrem torka samt hur man avser att lösa frågan med 
dagvattenhantering inom planområdet.  
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• Planens syfte behöver utvecklas och förtydligas. Det bör innehålla de viktigaste 

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

 
• Trafik – planbeskrivningen saknar information om hur planområdet kopplar samman 

med områden norr om spåren.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ges7taltningen av torgen har bearbetats för att säkerställa 
dagvattenhantering. Planbeskrivningen har kompletterats med bestämmelser 
som tillåter dagvattenhantering på kvartersmark. 
 
Planens syfte har vidareutvecklats och förtydligats 
 
Planhandlingarna har justerats gällande vibrationer. 
 
Ny föreslagen bebyggelse innehåller förutom studentbostäder drygt 210 
bostäder. Uppskattning av antal barn boende i området är cirka 30-50 . 
 
Föreslaget bullerskydd utförs grönplanterat för att smälta in i miljön och 
skapa en trevlig vistelsemiljö. 
 
Planhandlingarna kompletteras med information om Tågarpsstigens läge. 
 

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

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

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

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

 
17. Yash Modaber  
Jag tycker att kvartersplaceringarna är bra och inte förhindrar tillgängligheten till stationen 
från bostadskvarteren söder om spåren. Jag måste dock framföra betydande kritik mot de 
öppna gliporna i kvartersstrukturen. I planen står det så här, "bottenvåningar som inte 
innehåller lokaler ska utformas med variation och ha genomgående entréer så att en kontakt 
mellan gata och gård uppstår". Varför? Det finns absolut inga argument som talar för att det 
ska vara öppet. Tillgängligheten påverkas inte, jag förmodar att det kommer vara en port att 
passera oavsett om denna är på innergård eller ut mot gatan. 
 
Ifall man bara fyllt igen dessa hade kvarteren varit slutna, precis som i de absolut centrala 
stadsdelarna i Sverige och större delarna av Europa. Detta gör att grannarna i kvarteret kan 
ha en gemensam yta där man exempelvis kan lämna sina saker och skapa innergården 
tillsammans. Den "öppna" (den är egentligen inte öppen, men glipan förhindrar att det är 
slutet) kvartersstrukturen hämmar denna gemenskap som kan byggas. Strukturen möjliggör 
att ungdomsgäng kan börja hänga runt på innergårdarna och föra oväsen och annat (detta 
problem finns i kommunen, tillräckligt). På inget sätt ökar tryggheten genom öppen struktur, 
den kan enbart minska. Både för de boende, samt för andra som passerar platser få 
människor befinner sig på (väljer man den smala gången genom husen eller den upplysta 
gatan längs med butikerna och kaféet?). Vandaliseringen kommer sannolikt vara obefintlig, 
då obehöriga inte kan förstöra saker på innergården. De boende kommer knappast göra det, 
de bor ju där och har en samhörighet och känner ett ansvar för sitt utsträckta vardagsrum. 
 
Den öppna strukturen möjliggör även vindar, särskilt kvarteret närmast amerikanska 
motorimporten, som har öppning västerut. Dessa vindar förstärks av tunneleffekten och drar 
hårt i innergården. Ett slutet kvarter bromsar upp vinden och skonar gården. Något annat 
som inte kan komma in är bullret. En av Sveriges mest trafikerade järnvägar ligger runt 
hörnet, en sluten struktur bidrar effektivt till att hålla bullernivåerna till en lägre nivå än den 
öppna strukturen. 
 

gasj08
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De slutna kvarteren bidrar även till att en yta som annars är tom bebyggs, med exempelvis 5 
våningar kan detta innebära 5-10 lägenheter extra per yta, ifall man höftar beroende på 
planlösning. Teknisk fakta åt sidan, är det "mysigare" med slutna kvarter. Ifall ni som läser 
detta väljer att promenera runt i ett kvarter, väljer ni Lugnet och Caroli, eller Rörsjöstaden 
och Gamla väster? 
 
Det finns verkligen noll som talar för en uppbruten kvartersstruktur. Inte ens brandbilar 
kommer väl in i den smala passagen. Bygg istället mötesplatser för grannarna på 
innergården, mötesplatsen för det offentliga bör förflyttas till det offentliga rummet - torget 
som ska byggas på platsen, vilket för mig till nästa punkt. 
 
Torget bör inte vara för stort, men inte heller för litet. För att man ska ringa en vän och mötas 
på ett torg behöver det vara inbjudande, för att man sedan ska stanna och inte gå iväg till en 
mer behaglig plats. Arbeta väl med träd, gärna smala sådana med lövverket högt upp, vilket 
kan ge känslan av att vara inomhus och rama in torget. Detta görs också med byggnaderna, 
varför höjden är viktig. 7-9 våningar är ett bra riktmärke (gäller inte höghusen, se mer 
nedan), höjden måste inte vara varierad ifall åtminstone utformningen är det. Inte för 
monotont dock, men samtidigt behagligt för ögat. Exempel är Brygges centrala torg. 
 
Apropå byggnaderna saknar det en tydligare inramning av torget närmast stationen, på dess 
östra sida. Torget kommer att kännas väldigt öppet och det är inget vackert hus åt det hållet. 
Där måste man vara noga med att lägga något fint, det behövs inte mycket för att göra ett 
torg fullständigt oattraktivt. Jag måste dock slå ett slag för tornen ni har planerat. I 
bostadsbristens Sverige är det viktigt att utnyttja ytan väl och hellre för högt än för lågt. 
Således kan jag bara rekommendera ännu högra byggnader, från exempelvis 12 till 17-23 
våningar, med höga krav på arkitekturen på ett sådant utmärkande torn.  
 
Bostadsbristen är enorm och mina utländska vänner som flyttat hit under senare år tycker det 
är den största nackdelen med sydvästra Skåne. Jag tycker att saker som att "byggnader ska 
smälta in i området" etc. är ett tankesätt som tyvärr måste förpassas. Bygg således högre än 
vad som verkar planeras. Höj alla byggnaderna i kvarteren med 2-3 våningar, samtidigt som 
de allra högsta delarna går mot ca 20 våningar. Jag ser inte riktigt skälen till att man bygger 
lägre, skuggbildning och liknande är i detta fall inget att beakta eftersom det enda som 
mörkläggs är järnvägsspåren, ifall byggnaderna längs kvarterens norra sidor är de som består 
av höghusen. Särskilt som byggnaderna är slanka, jämfört med många andra höghus i södra 
Sverige. Högre hus innebär mer folk på samma yta och således mer liv i området, samtidigt 
som de med en hög arkitektonisk kvalitet fungerar som landmärken.  
 
Tornet i kvarteret närmast stationen flyttas närmare tågspåren, istället för att ligga längs med 
torget och bussgatan. Det är ju torget som ska ha solsken, det är ingen bra placering precis 
invid. 
 
Användningen av torget bestäms till hög grad hur ni utformar det. Även om det är fullt med 
människor i husen omkring, blir det enbart en passage ifall det inte är användarvänligt. D.v.s. 
man ska kunna tycka om att vara där. Sammanfattat - håll kvartersstrukturen sluten så att det 
offentliga är offentligt och det privata privat, där grannskapet kan frodas utan att okända kan 
störa. Bygg högre, vi har för få hus i Sverige och för mycket trafik. Platsen runt stationen 
kommer vara en av platserna i Södra Sverige som är bäst knuten till övriga regionen. Ta 
tillvara på detta och få in så många bostäder och även annat som t.ex. kontor och hotell, som 
möjligt. 
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Kommentar: 
Bebyggelsen har studerats vidare och vidareutvecklats till granskningen. 
Avsikten i planen är att föreslagna bebyggelsekvarter i första hand ska vara 
sammanbyggda.  
 
Kvarteret närmast torget undantas ur planen. Kommunen avser att gå vidare 
med planering av kvarteret i annan detaljplan. 
 
Hushöjder har justerats och torgens gestaltning och utbredning studerats 
ytterligare. Volymer och höjder har prövats ytterligare av kommun och 
fastighetsägare för att skapa lämpliga gaturum och torg.  
 
Kommunen har inte rådighet över marken öster om torget vid stationen men 
där påbörjas nu ett planarbete och dialog förs med fastighetsägaren. 

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

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

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

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

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

Ändringar 

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

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

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

 
Planbeskrivningen: 

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

 

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