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PM TRAFIKUTREDNING VID BURLÖV STATION 

GRANSKNING 17-11-08 

1. Bakgrund 
Syftet med uppdraget är att utreda lämplig utformning och placering för busshållplatslägen samt korsningslösning för 
två korsningar. 

2. Förutsättningar 
- Busslinje 130 

angör stationen från norr via Hantverkaregatans bro över Kronotorpsvägen 
angör stationen från söder via Lillevångsgatan/Vånggatan  

- Busslinje Lomma – Burlöv kommer in i området via korsningen med Kronetorpsvägen 
(Rampvägen/Badhusvägen) 

- Busslinje Staffanstorp – Burlöv angör stationen via Lillevångsgatan/Vånggatan 

3. Utredning 
Utredningen har delats upp i tre olika geografiska områden se bild nedan. Ett tillägg kom i slutskedet att även skissa 
upp möjlig utformning för Vånggatan, område D. 
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Figur 1. Studerade områden 

B. Korsning Lundavägen och lastkaj 

C. Korsning Kronetorpsvägen 

A. Bytespunkt stationen 

D. Tillägg - Vånggatan 
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A. Bytespunkt stationen 
Hållplatslägena för de olika busslinjerna ska ligga så koncentrerat som möjligt samt i nära anslutning till tågstationen. 
Att ha vändslinga för de olika busslinjerna runt exempelvis Burlöv Center är inte aktuellt då det blir oattraktivt för 
resenärerna. Befintliga ledningars lägen är en förutsättning för var ny bebyggelse kan placeras. Hållplatsernas lägen i 
förhållande till ny bebyggelse har diskuterats fram med hjälp av ett parallellt uppdrag utfört av Arkitema. 

 

 

 

 

  

Figur 2 Förslag på hållplatslägen 
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Figur 3 Beskrivning av de 3 olika busslinjerna 
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Fortsatt arbete med Bytespunkt station 

· I utredningen uppkom problem med in- och utfarter till kvarteret väster om det nya torget då sopbilar måste ha 
möjlighet att komma in till kvarteret. Nedan visas en möjlig utformning där fordon kan köra in mellan de nya 
husen, ut under ”valvet” och sedan ut genom vändslingan där de får samsas med bussarna. 

 
Figur 4 Möjlig utformning av väg för sopbil 

 

· Då det i vissa sektioner kan bli ganska snävt mellan bebyggelsen är det viktigt att i ett tidigt skede sätt vilka 
mått som ska användas för de olika ytorna. 

- Vilka typer av väderskydd ska användas? 
- Hur stort utrymme ska vara framför väderskydden? 
- Vilka bredder ska gatan/gångbana/cykelbana ha? Idag är exempelvis Hantverkaregatan mellan 7m 

och 7,5m bred. Finns möjlighet att smalna av den. 

B. Korsningen Lundavägen och lastkaj 
Placering för lastkajens in- och utfart ska studeras. 

I korsningen Lundavägen har två olika utformningsalternativ analyserats, signalreglerad korsning samt 
cirkulationsplats. Analysen gjordes med hjälp av mikrosimuleringsprogrammet Vissim.  

Lastkajen 

Då det inte är fastlagt hur lastkajen ska utformats har endast möjlig placering för lastzonens in- och utfart studerats. 
In- och utfarten har placerats ganska långt åt nordväst för att undvika att den hamnar för nära korsningen med 
Lundavägen. Höjdskillnad mellan lastkajen och Lillevångsgatan påpekades tidigt kunde medföra problem. Vid den 
tänkta anslutningen är höjdskillnaden ca 20cm enligt grundkartan, dvs bör inte ställa till med några problem. Dock 
måste detta kontrolleras noggrannare för att säkerställa att höjderna inte är fel. Det rekommenderas också att körspår 
kontrolleras mot utformningen av lastkajen när den är fastlagd samt se till så att utformningen för in- och utfarten 
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fortfarande fungerar tillsammans. Viktigt också att se till att ny bebyggelse inte anläggs på ett sådant sätt att det stör 
lastbilarnas vändning. 

 
Figur 5 Möjlig placering av lastkajens in- och utfart 

 

Korsningen Lundavägen 

Trafikflöden 

Trafiksimuleringen är gjord för prognosåret 2030. För Lundavägen och Lillevångsgatan baseras trafikflödena på 
Sweco’s rapport ”Kronetorp skelettplan – trafikanalys” (2015-04-10) med antagandet att maxtimmestrafiken utgör 12% 
av ÅDT. På Svenshögsvägen antas ungefär lika mycket trafik som på Lillevångsgatan. Bostadsområdet vid 
Svenshögsvägen är betydligt större jämfört med den vid Lillevångsgatan, däremot finns det flera utfarter från området, 
se bild nedan.  

 

Enligt Trivector’s rapport ”Prognos för parkeringsbehovet vid Burlövs station 2030” (2015-09-08) tillkommer dessutom 
trafik som alstras av 1000 pendelparkeringsplatser. Parkeringshuset för pendelparkeringen kommer troligtvis placeras 
i östra hörnet av dagens köpcenter och beräknas alstra ca. 290 fordonsrörelse per timme ut och 90 fordonsrörelse per 
timme in under en vardagseftermiddag. Eftersom det inte är bestämt vilka korsningar som kommer kopplas till p-
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huset, gjordes analysen baserat på antagandet att all trafik från pendelparkeringen kör in/ut på Lillevångsgatan (som 
ett worst case scenario).  

Totala trafiken för 2030 presenteras i Figur 6. 

 
Figur 6 Trafik 2030 under eftermiddagens maxtimme i korsning Lundavägen. 

Signalreglerad korsning 

Simuleringen visar att kölängden under maxtimmen med signalreglering inte kommer vara längre än 11m vilket 
motsvara mindre än två fordon i kö. Signalreglering är en välfungerande utformning.  

Som en känslighetsanalys gjordes även en test där trafiken ökades upp från p-huset, det antogs att parkeringshuset 
alstrade dubbelt så mycket trafik. Simuleringen visade att det inte heller uppstår några längre köer i detta fall. Den 
maximala kölängden blir cirka 18 meter norrifrån vilket motsvarar ca 3 bilar.  

Fördelen med signalreglering är att signalfaserna är anpassningsbara i framtiden och kan ändras då strukturen på 
området förändras. Med signalreglering kan även kollaktivtrafikprioritering implementeras.  

En signalreglerad korsning kräver att korsningen flyttas till öster för att få plats med de svängfält som tillkommer.  
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Möjlig utformning av korsning 

 
Figur 7 Möjlig utformning av korsning 

Förkastat förslag – cirkulationsplats 

Cirkulationsplats är ett alternativ till signalreglerad korsning. Denna utformning fungerar också bra med de antagna 
flödena för 2030.  

Med tanken på osäkerheten kring områdets utveckling bedöms dock signalreglering som en mer flexibel lösning. För 
cirkulationsplats gjordes samma test som för signalkorsningen med ett ökat trafikflöde från p-huset. Simuleringen 
visade att med cirkulationsplats ökar kölängden kraftigt i känslighetsanalysen. Kön på Lundavägen ökade till cirka 100 
meter i känslighetsanalysen. Därför förkastades detta förslag.  
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C. Korsning Kronetorpsvägen 
I korsningen Kronetorpsvägen analyserades två utformningsalternativ, signalreglerad korsning samt cirkulationsplats. 
Analysen gjordes med hjälp av mikrosimuleringsprogrammet Vissim. 

Trafik 

Trafiksimuleringen är gjord för prognosåret 2030. Trafikflödena i modellen baseras på Sweco’s rapport ”Kronetorp 
skelettplan – trafikanalys” (2015-04-10). Enligt Trivector’s rapport ”prognos för parkeringsbehovet vid Burlövs station 
2030” (2015-09-08) tillkommer dessutom trafik som alstras av 1000 parkeringsplatser för pendelparkering. Detta p-hus 
kommer troligtvis placeras i östra hörnet av dagens köpcenter och alstrar ca. 290 fordonsrörelse per timme ut och 90 
fordonsrörelse per timme in under en vardags eftermiddag. Eftersom det inte är bestämt vilka korsningar som kommer 
kopplas till p-huset, gjordes analysen baserad på antagande att all trafik från pendelparkering kör in/ut på 
Kronetorpsvägen (som en worst case scenario).  

Totala trafiken för 2030 presenteras i Figur 8. 

 
Figur 8 Trafik 2030 under eftermiddagens maxtimme i korsningen Kronetorpsvägen. 

 

Signalreglerad korsning 

Simuleringen visar att en signalreglerad korsning är en välfungerande lösning. Köer under maxtimmen växer inte 
längre än 11 meter vilket motsvarar mindre än två fordon. I analysen antogs det även att all trafik från p-huset 
använder korsningen. Det är dock troligare att en större andel av trafiken från pendelparkeringen kör ut via korsningen 
Lundavägen. I så fall kommer köerna vara ännu kortare i denna korsning.  

Fördelen med signalreglering är att signalfaserna är anpassningsbara i framtiden och kan ändras då strukturen på 
området förändras. Med signalreglering kan även kollaktivtrafikprioritering implementeras.  
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Möjlig utformning av korsning 

Möjlig utformning av signalreglerad korsning visas nedan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan visat förslag är en provisorisk lösning då det i ett första steg ska lämnas kvar större delen av befintlig parkering. 
I nästa steg ska även den östra delen av Burlövs centers parkering byggas ut med nya kvarter. I det skedet kommer 
gatan som ansluter till korsningen från väster att gå ungefär enligt blå sträckning i bilden ovan.  
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Med lösningen ovan ses dock en risk för köbildning då många fordon som ska ut/in kommer samlas på ett ställe 
jämfört med dagens situation där in- och utfarterna sprids ut på fler olika platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förkastat förslag – cirkulationsplats 

Simuleringen visar en cirkulationsplats också ger en fungerande trafiksituation med endast korta köer. Men eftersom 
signalreglering är enklare att anpassa i framtiden då trafikflödena förändras så är signalreglering en bättre lösning. 
Med signalreglering går det också att prioritera kollektivtrafiken.  

   

 

 
Fortsatt arbete med korsning Kronetorpsvägen 

Väster om korsningen är föreslaget alternativ endast en provisorisk lösning då gatustrukturen kommer att ändras 
ytterligare i framtiden. I och med detta samt risken för flaskhalsen vid in- och utfart från den nuvarande parkeringen 
kommer korsningen att ha kvar den utformning som den har idag då trafiken går att lösa med dagens utformning. 
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D. Tillägg – Vånggatan 
Eftersom område A (Bytespunkt station) och B (Korsningen Lundavägen och lastkaj) är väldigt beroende av hur 
området där emellan utformas beslutades även att en skiss skulle tas fram för möjlig utformning av Vånggatan. 
Alternativet som visas nedan är en sammanslagning av de två parallella gatorna som finns idag. De fem 
anslutningspunkterna som finns i dagsläget in till villagatorna har reducerats till 3 med möjlighet att få in mer 
vegetation och grönska i området. På den östra sidan av gatan öppnas det även upp för möjligheten att få in mer 
bostäder mot Burlövs centers fasad.  

 
Figur 9 Förslag till utformning av Vånggatan 
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