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Dagsläge parkeringar vid Burlöv Center
Markparkering

Idag har Burlöv Center sammanlagt 1 483 besöksparkeringar 
inom de på bilden markerade områdena. Den västra delen 
(rosa område) som ska bebyggas i enlighet med pågående 
detaljplanearbete innehåller 400 platser. Resterande del 
(turkost område) innehåller totalt 1 083 platser. Därutöver 
finns ett antal platser som inte används av besökare i anslut-
ning till lastkajen öster om centret.

Burlöv Centers byggnadsvolym är idag ca 48 000 kvm. Enligt 
Burlövs kommuns parkeringsnorm för handel ger det ett 
sammanlagt behov av 936 platser.

Burlöv Center kan utifrån normen tillgodose det befinliga 
behovet på 936 parkeringar inom det gröna området. 

Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
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Tillkommande behov

När Burlöv station byggs ut och detaljplan nr 262 för del av 
Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralastation bebyggs förändras 
förutsättningarna för parkeringsbehovet i området. 

- Tillkommande bostadsparkering vom bilpool utförs 
149 platser.

 - Besökparkering till bostäder 23 platser.

- Tillkommande parkering för kontorsbebyggelse 
5 platser. 

- Tillkommande parkering för butiker 69 platser.

- Ersättning av de 400 besöksparkeringsplatser som tagits 
bort.

- Pendlarparkering 720 platser 

Totalt nytt behov beräknas vara: 1366 platser

Beräkning av behov av antalet pendlarparkeringsplatser 
beskrivs i PM pendlarparkering Burlöv station (171027).                                 

Beräkning av behovet har skett utifrån bebyggelseförslaget 
som tagits fram som underlag till detaljplan för Burlöv 
Centralstation och är därfter beräknat i enlighet med 
kommunens p-norm. P-normen finns i ” Parkeringsprogram 
för Burlövs kommun” antaget 2016-03-21.

Nytt och förändrat behov

Illustrationsförslag ny bebyggelse i detaljplan nr 262 för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralastation. 



Översikt möjliga parkeringsplatser

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger förslag på nya parkeringsplatser inom området i framtiden
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Identifierade lägen för möjliga framtida parkeringsplatser runt 
Brulöv Centralstation

Föreslagen parkering i två våningar under upphöjd gård i ny 
bebyggelse på nuvarande Burlöv Centers parkering (rosa område).

Föreslaget nytt parkeringshus i fyra våningar i anslutning till 
Burlöv Center (rött område).

Möjlig tillfällig markparkering i parkområde i anslutning till statio-
nen (lila område).

Möjlig tillfällig markparkering i parkområde längre från stationen 
(brunt område) 300-500 m från stationen.

Befintlig parkering i anslutning till Burlöv Center (turkost område). 

Fastighet i anslutning till stationen möjlig för markparkerings plat-
ser eller p-hus på del av ytan (blått område) .

Befintlig parkering i anslutning till befintligt badhus (gult område) 
500-550 m från stationen.

Föreslaget nytt parkeringshus i tre-fyra våningar vid nytt badhus 
under förtsättningar att befintlig kraftledning markförelägg 
(område ”Nytt badhus”).

Utöver ovanstående möjligheter är ett flertal andra projekt/
detaljplaner på gång i området, där parkering kommer att behö-
vas och tillskapas vilket ger ytterligare möjligheter till framtida 
samnyttjande och gemensamma parkeringar.
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Samnyttjande

Möjligheten att samnyttja p-platsers för olika parkeringska-
tegorier finns. Då alla platser utnyttjas av alla. Antaganden 
görs utifrån erfarenheter från liknande områden om hur 
många platser varje kategori nyttjar vid olika tider på dygnet.

Exempelet visar hur platserna kan samnyttjas i det stora 
parkeringshuset i anslutning till Burlöv Center. I tabellen 
visar hur parkerinsgbehov tillhörande ny bostads- och 
kontorsbebyggelse i anslutning till parkeringshuset tillsam-
mans med nytt butiksparkeringsbehov och återskapande av 
400 butiksparkeringar beräknats.

Vid samnyttjande i enlighet med detta förslag är fredagar 
kl. 16-19 det dimensionerande tillfälle då beläggningen är 
som högst. Totalt är då den beräknade beläggningen ca 680 
(grönmarkerad ruta). Ur tabellen kan ockås utläsas att antal 
pendlarparkeringar som får plats i parkeringsgaraget i detta 
exempel är 404 (gulmarkerad ruta). 

Kategori Brutto Vardag Fredag Lördag Natt
kl. 10-16 kl. 16-19 kl. 10-13

Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser Beläggning Platser
Bostäder, utan 
bilpool 25 0,3 7,5 0,8 20 0,4 10 0,9 22,5
Bostäder, 
besökande 1 0,3 0,3 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5
Butiker 469 0,5 234,5 0,8 375,2 1 469 0 0
Kontor 4 0,8 3,2 0,2 0,8 0,1 0,4 0,1 0,4
Pendlarparkering 404 1 404 0,7 282,8 0,1 40,4 0,1 40,4
Totalt 903 649,5 679,6 520,2 63,8

Genom samnyttjande av platserna kan dessutom ett antal pendlar parkerings platser inrymmas, 404.



Förslag: etapp 1 
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1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden

När parkeringsplatserna norr om Burlöv Center (rosa område) 
bebyggs med bostäder och servicefunktioner kan tillkommande 
parkeringsbehov lösas under gården till ett av kvarteren. 

I parkeringshuset (rött område) ryms 680 parkeringsplatser 
i fyra våningar. Med samnyttjande med bostäder, kontor och 
handel kan ungefär 400 pendlarparkeringsplatser skapas i 
parkeringshuset.

I denna etapp finns även möjlighet att anlägga markparkering 
i parkområdet nordväst om stationen (lila område). Här finns 
möjlighet till 200 platser. 

I etapp 1 finns alltså med samnyttjande av platserna i p-huset 
möjligheten att skapa 600 pendlarparkeringsplatser.
 



Förslag: etapp 2 
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Burlöv Centers nordöstra parkering (turkost område)

Den nordöstra delen av parkeringen på Burlöv Center 
(turkost område) kan komma att bebyggas med nya bostäder 
och serviceverksamheter. En förutsättning för detta är att 
skapa nya parkeringsmöjligheter i p-hus eller garage. Detta 
ger möjlighet att skapa fler pendlarparkeringar.

Tågarp 16:72 (blått område)

Området norr om stationen kan komma att utvecklas med 
främst kontor. För att möjliggöra det behövs nya parkerings-
möjligheter i p-hus eller garage. Pendlarparkering kan då 
samnyttjas med kontorsparkering.

Sammanfattning etapp 2

Möjlighet finns att i etapp 2 ersätta de markpendlarpar-
keringar  (lila område) som beskrivits i etapp 1. Mark nära 
stationen kan då frigöras till annat ändamål. Ett alternativ är 
att ersätta bullervallen mot järnvägen i det lila området med 
ett parkeringshus. Oavsett hur utvecklingen blir finns möjlig-
heten att skapa de resterande 120 pendlarparkeringsplat-
serna i nära anslutning till stationen.

1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden



Fler möjligheter på kommunal mark
Befintligt och nytt badhus (gult område)

Vid det befintliga badhuset finns markparkering som delvis 
kan fungera som långtidsparkering för tågresenärer tills 
den bebyggs. I detaljplan för ett nytt badhus möjliggörs ett 
parkeringshus i tre eller fyra våningar, om högspänningsled-
ningen markförläggs. Delar av parkeringshuset kan också 
fungera för långtidsparkering.

Befintlig parkering till badhuset har ca 130 platser. Ett nytt 
parkeringshus kan ge upp till 240 platser. Den befintliga 
parkeringen ligger 500 m från stationen.

Parkområde längre bort från stationen (brunt område)

Här finns möjligheten att skapa ca 300 markparkeringar 
belägna 300-500 m från stationen.
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1. Anger hur många parkeringsplatser som finns i dagsläget
2. Anger hur många platser som skulle kunna skapas inom området i framtiden


