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BAKGRUND
Området runt Sunnanå i södra delen av Burlövs kommun genomgår en förvandling 
med nya verksamhetsområden. Utbyggnaden sker både i Burlövs kommun och Malmö 
stad. På fastigheten Sunnanå 5:16 intill väg 11 och väg E22 planeras för en distribu-
tionsterminal och kontorsbyggnad. Med anledning av utbyggnaden på Sunnanå 5:16 
behöver en trafikutredning tas fram.

SYFTE
Syftet med trafikutredningen är att undersöka den nya verksamhetens påverkan och 
förutsättningar i trafiksystemet. Verksamheten är trafikalstrande och kommer att 
påverka omkringliggande vägnät. Särskilt utsatt är korsningarna runt trafikplats Flans-
bjer som sedan tidigare noterats vara hårt belastade. Utredningen kartlägger även 
befintligt nät för kollektivtrafik, gång och cykel samt vilka anpassningar av dessa som 
är nödvändiga som en följd av utbyggnaden på Sunnanå 5:16.

INLEDNING
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OMRÅDET IDAG

MARKANVÄNDNINGEN 
Planområdet är lokaliserat i södra delen av Burlövs kommun, precis norr om gränsen 
till Malmö stad vid Trafikplats Sunnanå. Norr om planområdet sträcker sig väg 11 
och öster om planområdet sträcker sig yttre ringvägen med väg E22. I nordost korsar 
vägarna varandra i trafikplats Sunnanå. I södra delen av verksamhetsområdet finns ett 
växthus. 

Norr om planområdet, på motstående sida av väg 11 ligger handels- och verksamhets-
området Stora Bernstorp. Öster om planområdet, på motstående sida av väg E22, finns 
i nuläget både bostäder och mindre verksamheter. Även söder om planområdet finns 
bostäder och verksamheter. Den västra delen angränsar till handels- och verksamhets-
området Toftanäs. Toftanäs är under utbyggnad och består i nuläget bland annat av en 
större distributionsterminal. Nedan i figur 1 visas planområdet.

Figur 1. Planområdet i förhållande till sin omgivning. Karta: OpenStreetMap
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TRAFIKSYSTEMET I OMRÅDET

Cykelnätet är helt eller delvis utbyggt väster och norr om planområdet. Dock sak-
nas det gång- och cykelvägar som direkt ansluter till planområdet. Norr om väg 11 
sträcker sig ett regionalt huvudstråk från centrala Malmö till Staffanstorp. Figur 3 visar 
det aktuella cykelvägnätet i anslutning till planområdet. 

Figur 2. Hastigheter och trafikflödesutveckling i området. Karta: NVDB

Vägnätet är i nuläget inte helt färdigutbyggt till planområdet. I nuvarande vägnät är 
väg 11 norr om planområdet och väg E22 öster om planområdet dominerande. Även 
Toftanäsvägen väster om planområdet är starkt trafikerad. Hastighetsgränserna på 
nuvarande vägnät samt trafikutvecklingen på de större lederna visas i figur 2 nedan.

MOTORFORDONSTRAFIK

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Figur 3. Befintligt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet. Karta: Region Skåne
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I dagsläget stannar inga busslinjer i direkt anslutning till planområdet. Närmsta håll-
plats är Flansbjersvägen som nås via regional busslinje 170. Busslinjen har en turtät-
het på 20 minuter i högtrafik. Från hållplatsen till planområdet är det cirka 1 kilometer 
fågelvägen. 

Andra linjer som trafikerar närområdet är stadsbuss 6 som stannar på hållplats Tof-
tanäs. Turtätheten för denna linje är 10 minuter i högtrafik. Norr om väg 11 stannar 
stadsbuss 4 på hållplats Stora Bernstorp. Turtätheten för denna linje är 20 minuter i 
högtrafik. Regionbuss 174 och 175 stannar på väg 11, hållplats Sunnanå, som ligger 
öster om väg E22. Turtätheten för linje 174 är 15 minuter i högtrafik och för linje 175 
30 minuter i högtrafik. Nedan i figur 4 visas busslinjer och hållplatser i planområdets 
närhet. 

Figur 4. Busslinjer och hållplatser i närheten av planområdet. Karta: Skånetrafiken 

KOLLEKTIVTRAFIK
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OLYCKSSTATISTIKEN I OMRÅDET
Under de senaste 10 åren har det inträffat totalt 55 olyckor i området. Den största 
andelen olyckor har inträffat med personbil, och har varit måttliga och lindriga. Olyck-
orna är koncentrerade till de statliga vägarna E22 och väg 11. Av de 55 olyckorna har 
inga varit dödsolyckor eller allvarligare olyckor. Nedan i figur 5 visas olycksstatistiken i 
anslutning till planområdet.

Figur 5. Karta över inrapporterad olycksstatistik i anslutning till planområdet: Karta: 
STRADA
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PLANOMRÅDET 
I planområdet planeras det för en större distributionscentral på totalt 49 700 m2 BTA.
Centralen kommer att delas upp med en del på 17 200 m2 BTA med en höjd på 15 
meter, ett höglager i mitten på 18 900 m2 BTA med en höjd på 40 meter, samt en del 
på 13 600 m2 BTA med en höjd på 15 meter. Centralens lasthus kommer att placeras
på byggnadens västra sida. 

Norr om distributionscentralen planeras det för en kontorsbyggnad på totalt 15 000 
m2 BTA med sju våningar. I planområdets norra och södra del planeras det för parke-
ringsplatser. Situationsplanen för området visas i figur 6 nedan. 

PLANERAD EXPLOATERING

Figur 6. Situationsplan för planområdet. Karta: jkab arkitekter
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PLANERADE UTBYGGNADER I OMRÅDET
Även utanför planområdet har det skett och kommer att ske utveckling. Utbyggnaden 
rör framförallt verksamhetsområden vilka medför behov av ny infrastruktur. Utbyggna-
den medför trafikalstring som kan öka belastningsgraden i befintliga korsningar. Vid 
Tpl Flansbjer och Tpl Sunnanå/Nordanå finns korsningar som pekats ut som möjliga 
cirkulationsplatser vilket hade medfört ökad kapacitet. 

Figur 7. Korsningar vid Tpl Flansbjer utpekade som möjliga cirkulationsplatser. Karta: 
Malmö stad
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Trafikalstringen från Sunnanå 5:16 har räknats fram med hjälp av erfarenheter från 
liknande verksamheter. Distributionscentralen planeras bli cirka 50 000 kvadratmeter
och innehålla 40 lasthus. Dessa lasthus beräknas alstra 320 lastbilsrörelser per dygn 
 vilket avrundas till 350 för att inkludera sophämtning och dylikt. Kontorsbyggnaderna 
i norra och södra delen av planområdet uppsakttas generera 800 fordonsrörelser per 
dygn. Totalt innebär detta en alstring på 1150 fordon/dygn varav 350 med lastbil.

En tidigare trafikutredning (Ramböll 2012-01-17) har studerat trafikmängder från 
utbyggnaden av Sunnanå 1:2 m.fl. väster om aktuellt planområde samt möjlig kapa-
citetshöjande korsningsutformning vid fyra korsningar i anslutning till Tpl Flansbjer. 
Beräknad trafikalstring från Sunnanå 5:16 m.fl har adderats till trafikmängderna från 

Rambölls utredning. 

Figur 8 nedan visar prognostiserad trafikmängd vid Tpl Flansbjer 2030. Trafikmäng-
derna bygger på att Flansbjersvägen och Hörakroksvägen inte är sammankopplade.

FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN

Figur 8. Framräknade trafikflöden 2030. Karta: Malmö stad

TRAFIKALSTRING
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TRAFIKNÄTET FÖR MOTORFORDON
Den planerade bebyggelsen i Sunnanå 5:16 m.fl. kommer att medföra ökade trafik-
mängder på närliggande gator. Med nuvarande vägstruktur kommer trafiken att söka 
sig via Flansbjersvägen och sedan till största del norrut mot Tpl Flansbjer. Detta beräk-
nas medföra en ökning av trafik på Flansbjersvägen i anslutning till Toftanäsvägen från 
8500 fordon/vardagsdygn till 9650 fordon/vardagsdygn vilket motsvarar en ökning 
på 13,5 %.Totalt beräknas korsningen Flansbjersvägen-Toftanäsvägen få ett inflöde 
på cirka 23 400 fordon/vardagsdygn från Toftanäsvägen och Flansbjersvägen östra. 
Till det kommer ett mindre antal fordon från Flansbjersvägen västra. Detta motsvarar 
ungefär kapaciteten för cirkulationsplats med ett körfält som ligger på cirka 20-25 000 
fordon/dygn (VGU). För maxtimmen har omräkning från ÅDT för befintlig trafik gjorts 
enligt VGU. För den från planområdet tillkommande trafiken har lastbilstransporterna 
antagits vara jämnt fördelade över en arbetsdag medan personbilstrafiken antas mer 
koncentrerad till maxtimmen. Utifrån genomförd analys går det inte att utesluta att 
framkomlighetsproblem uppstår. Korsningen bör därför studeras mer noggrant i simu-
leringsprogram.

TRAFIKBELASTNINGEN I TRAFIKPLATS FLANSBJER
Trafikmängderna kommer att öka även runt trafikplats Flansbjer. Som en följd av 
utbyggnaden inom Sunnanå 5:16 m.fl beräknas trafikmängden på ramperna vid Tpl 
Flansbjer att öka med cirka 3 %. Korsningarna vid ramperna föreslås i Rambölls utred-
ning att göras om till cirkulationsplatser med två körfält i de mest belastade tillfar-
terna. Bedömningen är att utbyggnaden av Sunnanå 5:16 m.fl. inte får signifikant 
påverkan på trafiksituationen vid Tpl Flansbjer och väg 11, men de stora trafikmäng-
derna medför att det inte kan uteslutas att kapaciteten överskrids. Med anledning av 
de stora trafikmängderna bör kapaciteten för tidigare föreslagna korsningsutform-
ningar studeras i simuleringsprogram för att säkerställa framkomligheten i trafikplat-
sen.

ANALYS AV TRAFIKSITUATIONEN

Figur 9. Inflöden till cirkulationsplats Flansbjersvägen - Toftanäsvägen (dygn/maxtimme). 
Källa: Malmö stad
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TRAFIKNÄTET FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN
Nuvarande sträckning av kollektivtrafiknätet har dålig täckning för planområdet. 
Från kontorsbyggnaden i norra delen av planområdet är det uppskattningsvis 1,5 km 
gångväg till närmsta befintliga hållplats. Detta medför att kollektivtrafiken inte blir ett 
attraktivt färdmedelsalternativ för de anställda. Befintligt gatunät möjliggör inte några 
uppenbara linjenätsdragningar och hållplatslägen för att tillgängliggöra områdets kol-
lektivtrafiktäckning. Malmö stads översiktsplan har pekat ut en ny stomlinje söder om 
området. Den nya stombusslinjen visas i figur 10. En hållplats på stombusslinjen bör 
placeras inom 400 meters gångväg från planområdet. Förutom stombusslinje är det 
angeläget att bygga ut stadsbussnätet till området. 

TRAFIKNÄTET FÖR CYKELTRAFIKEN
Nuvarande cykelnät har bristfällig koppling till planområdet och behöver komplette-
ras för att möjliggöra för cykling till området. Från Burlöv går en gång- och cykelbana 
planskilt i tunnel under väg 11 strax väster om planområdet men kopplas därefter 
inte samman med någon länk som förbinder den med planområdet. I Malmö stads 
översiktsplan pekas nya länkar i huvudcykelnätet ut söder om planområdet. I figur 10 
nedan visas de utpekade länkarna. 

Figur 10. Framtida nät för kollektivtrafik (gult) och cykel (blått). Karta: Malmö stad
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TRAFIKNÄTET FÖR MOTORFORDON
För att trafikförsöja planområdet planeras en rundgående gata för motorfordonstra-
fiken. På grund av de långa lastbilarnas stora svepytor och svängradier görs gatan 
enkelriktad på den södra, östra och norra sidan. Den enkelriktade körbanan görs 6 
meter bred. På så vis blir vägen framkomlig även om ett fordon drabbas av motorha-
veri eller tvingas stanna av annan anledning. Den västra sidan har infarter från båda 
håll och bör göras dubbelriktad för att undvika orimligt lång körsträcka för trafik till 
befintlig bebyggelse.

TRAFIKSYSTEMET INOM
OMRÅDET

Figur 11. Situationsplan med enkelriktad körbana. Karta: jkab arkitekter
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TRAFIKNÄTET FÖR CYKELTRAFIKEN
För att få så goda förutsättningar som möjligt för cykeltrafiken bör cykelkopplingar 
göras så gena som möjligt. Cykelkopplingen till området sker söderifrån enlig Malmö 
stads översiktsplan. Från denna föreslås en gång- och cykelbana i nordlig rikting. GC-
banan bör sträcka sig så nära kontorens entréer som möjligt. Förutom cykelkoppling 
kan GC-banan nyttjas av gående då den erbjuder en gen sträckning från föreslaget 
hållplatsläge. GC-banan föreslås göras 3 meter bred utan separering mellan gång och 
cykel. Förelsagen sträckning för GC-banan samt en förtydligan av sektioner visas i 
figur 12 nedan.

Figur 12. Föreslagen sträckning för gång- och cykelbana. Karta: jkab arkitekter



Tyréns AB, 118 86 Stockholm, www.tyrens.se


