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PLANBESTÄMMELSER
området. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
GRÄNSER
Detaljplanegräns

UPPLYSNING

Användningsgräns

Byggnader ska utföras med erforderliga åtgärder för att uppfylla gällande
riktvärden för buller inom respektive verksamhetsområde, enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Egenskapsgräns

f4

Balkong, burspråk och loftgångar får, endast mot gårdsidan,
utöver angiven byggrätt, anordnas över plusmark med ett största
uthäng från fasaden på 2 m.

f5

Fasadlängd för våningsplan i markplan mot allmän plats i
nordväst och nordöst ska utformas med fönsteröppningar
och/eller genomsiktliga entrépartier.

f6

Det översta våningsplanet ska utformas med en höjd på minst 6
meter, vara synlig i hela sin höjd och utformas genomsiktlig i
samtliga väderstreck.

f7

Det översta våningsplanet ska utföras tätt och utformas med en
höjd på minst 6 meter, vara synlig i hela sin höjd och utformas
genomsiktlig i samtliga väderstreck.

f8

Arkad ska finnas för allmän gångtrafik längs fasad mot allmän
plats i nordost, mot Stationstorget. Arkaden ska ha ett fritt
invändigt passagemått längs fasad om 2,5 m i bredd samt fritt
höjdmått om 5 m i höjd. Arkadens väggytor och pelare ska
utformas i tegel.

f9

Byggnad ska utformas med en lägsta byggnadshöjd på 22
meter över marknivå.

Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats
TORG

Torgyta

Kvartersmark
BC

Bostäder, centrumverksamhet

BC1

Bostäder, centrumverksamhet. Bottenvåningens fasadlängd
mot allmän plats ska huvudsakligen innehålla verksamheter
och/eller bostadskomplement av öppen karaktär och ha fönster.

BC2

Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska
minst 75 % av bebyggelsens bruttoarea vara bostäder.
Bottenvåningens fasadlängd mot allmän plats ska
huvudsakligen innehålla verksamheter och/eller
bostadskomplement av öppen karaktär och ha fönster.

BC3

KC1P1
VI

KC1P1

BC1
f1 f3 m2

BC2

BC
f1 f2 b1

bostadsgård

Bostadsgård med gemensam utesplats ska finnas. Uteplatsen ska
uppfylla bullerriktvärden för tyst uteplats.

Skydd mot störningar

Byggnad får inte uppföras.

Vid uppförande av bostadskomplement med en byggnadsarea
större än 50m2 ska taket utformas som en terass, utgörande
en del av bostadsgården.

e1 p1 f3 f6 f8 b1 m1
u1

Höjd på byggnader

u1

m1

Där ljudnivåerna invid fasad överskrider riktvärdet för bostad på 60 dBA
Leq ska bostäder utföras med delvis inglasade balkonger med maximalt
75% inglasning. Åtgärderna ska utföras så att riktvärdet för tyst sida
uppfylls för minst hälften av bostadsrummen vid fasad.

m2

Där ljudnivåerna invid fasad överskrider riktvärdet på för bostad på 60
dBA Leq ska bostäder planeras som genomgående lägenheter med
minst hälften av bostadsrummen vända mot tyst sida.

SKYDDSBESTÄMMELSER
Byggnader ska ha utrymningsmöjlighet bort från spårområdet i skydd av
egen eller annan byggnad.
I byggnad ska nödstopp för ventilation finnas.

Högsta totalhöjd i meter

Friskluftsintag ska placeras högt (nära takfoten) och vänt bort från järnvägen.
Högsta nockhöjd i meter
Med nockhöjd avses yttertakets högsta höjd. Enstaka
uppstickande delar som inte anses vara del av yttertaket
får sticka upp.

u1

G

TOR

f1 f2 b1

II
f1 f2 b1 m1

Yta för fördröjning av dagvatten får finnas.

Marken får bebyggas med bostadskomplement upp till 30 %.
Totalhöjd på bostadskomplement max 3,5 meter.

BC3
f1 f2 b1 m2

dagvatten

Begränsning av markens utnyttjande

dagvatten
bostadsgård

u1

Kontor, centrumverksamhet, parkering (ej hotell och
vandrarhem) Endast 30 % av bebyggelsens bruttoarea
får vara parkering.

Byggnad ska utföras med hänsyn till underliggande fjärrvärmeledning.

Markens anordnande

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

XIV

p1 f4 f5 f7 f9 b1

Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska
minst 75 % av bebyggelsens bruttoarea vara bostäder.

Utförande
b1

Högsta antal våningar , entresol räknas ej.

Utnyttjandegrad
e1
Placering
p1

Byggnadsarean får inte överstiga 320 m2

Byggnaden ska i huvudsak ligga i egenskapsgräns mot allmän
plats i nordost, mot Stationstorget

Inom ett horisontellt avtånd på 40 m från spårområde ska fasader vända mot
järnvägen utföras i brandteknisk klass El 30, på en vertikal höjd upp till 22 m
från spårområde.
Inom ett horisontellt avstånd på 30 m från spårområde ska fönster vända mot
järnvägen utföras med brandteknisk klass E30, med undantag för mindre
vädringsluckor.
Byggnad närmast spårområdet ska utföras med tung, sammanhållen
stomme.
Byggnad närmast spårområdet inom användning KC1P1 ska uppföras innan
eller samtidigt som bakomliggande bebyggelse.

Utformning
Bostäder ska uppföras radonsäkert.
Bebyggelsen ska vara sammanbyggd i kvartersstruktur.
Tekniska utrymmen ska inarbetas i hustets gestaltning

MARKRESERVAT FÖR ALLMÄNNYTTIGA ÄNDAMÅL
u1

Gemensamma bostadsentréer ska vara genomgående och orienteras mot
allmän plats.
Ny bebyggelse ska utformas med fasader i tegel, gäller ej den
översta våningen inom område med användningen KC1P1 och
BC2.

f1

Högsta tillåtna husdjup för bostäder är 13 m.

f2

Balkong, burspråk och loftgångar får, utöver angiven byggrätt,
anordnas över prickmark, plusmark och allmän plats, med en
lägsta fri höjd av 3 m över mark och med ett största uthäng från
fasaden på 2 m. Max. uthäng över allmän plats 1 m.
.
Balkong, burspråk och loftgångar får, utöver angiven byggrätt,
anordnas över prickmark, plusmark och allmän plats, med en
lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från
fasaden på 2 m. Max. uthäng över allmän plats 1 m.

f3

PLANKARTA
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Marken ska vara tillgänglig för befintlig
fjärrvärmeledning

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett
visst område inom kommunen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en
plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning
(denna handling). Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande,
ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till markanvändning är lämpligt.
I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Planprocessen kan hanteras antingen med begränsat standardförfarande, standardförfarande eller utökat förfarande.
De två senare omfattar två remissrundor (samråd och granskning),
där sakägare, myndigheter och andra berörda kan komma in med
synpunkter. Därefter antar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige planen. Under förutsättning att ingen överklagar beslutet att
anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att antagandet
anslagits. Därefter kan bygglov ges och utbyggnaden påbörjas. I
begränsat standardförfarande godkänner samrådskretsen förslaget
i samrådet och granskning krävs inte.
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Inledning
Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, kontor
och centrumverksamhet inom fastigheterna Tågarp 21:37, Tågarp
15:10 och Tågarp 15:1, vid pendlarstationen Burlöv Stations direkta
närhet.
Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad
runt Burlöv station och Burlöv Center. Området är en viktig nod för
Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs kommun.
Tomten är unik i sitt läge centralt i Burlövs kommun och Öresundsregionen. Med stationen som närmaste granne skapas goda förutsättningar för både hållbart resande och en hållbar livsstil. Läget är
ett fantastiskt skyltläge från järnvägen och stationstorget och ska
bjuda in till vistelse, arbete och boende i kommunen.
Detaljplanen ska säkerställa en hög gestaltningsnivå så att det
möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö.
Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara en föregångare
i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett hållbart stadsbyggande med hög arkitektonisk kvalité. Kvarteret ska utformas i enighet med det vinnande tävlingsförslaget i markanvisningstävlingen,
med fokus på hållbara material och materialrikedom. Detaljplanen
har utformas efter tävlingsförslaget.
Planen ska möjliggöra en variation av olika funktioner inom kvarteret, med kontor och centrumverksamhet i byggnaden närmast
spåren och sedan huvudsakligen bostäder i övriga delar, men
centrumverksamhet får med fördel förekomma i bottenvåningar
och på enstaka övriga platser i huset. 

Planförslaget innefattar:
•
•
•
•
•

Ett hybridkvarter med ca 100 bostäder, kontor och centrumverksamhet.
Ett kvarter med fokus på en hållbar livsstil genom hållbart
resande, sport och hälsa.
Totalt innefattar kvarteret ca m2 BTA: 14.500 m2, varav 9000
m2 bostäder och 5500 m2 kommersiella ytor. *
Torgyta i områdets sydöstra del
Den nya allmänna platsmarken innebär en förändring i tidigare
planlagd mark i detaljplanen 262, Burlöv C. Kv Hanna bedöms
vara av stor allmän vikt för utvecklingen av stationsområdet och Burlövs Kommun i enighet med Plan- och bygglag
(2010:900) 4 kap 39 § 1. Ändringarna i planen påverkar inga
privata fastighetsägare och inskränker inga byggrätter, utan
påverkar endast kommunens egna allmänna platsmark.

Vision 2022
Detaljplanen ska också att säkerställa att den nya bebyggelsen
uppnår kommunens fyra övergripande mål. De fyra målen, ska vara
vägledande för utvecklingen av Burlövs kommun under åren 20192022, antogs av kommunfullmäktige i maj 2018.

Attraktiva Burlöv
Kv . Hanna ska gestaltas med omsorg och innovation. Kv. Hanna ska
visa vägen för framtida bebyggelse i stationsområdet och därmed
ska kvarteret ha en hög ambitionsnivå gällande dess arkitektur. Kv.
Hanna kommer vara det första man ser när man kliver av stationen
och ska ge ett gott första intryck av Burlövs Kommun.
Genom Kv. Hanna ska stationsområdets identitets förstärkas och i
förlängningen attrahera både medborgare, besökare och företag till
kommunen. Platsen annonseras med ett högre hus och uppglasade
volymer i stationens omedelbara närhet.
Hållbara Burlöv
Tack vare det stationsnära läget kommer Kv. Hanna utmana det
konventionella resandet. Kv. Hanna ligger dryga 15 meter från
stationen och gör det därmed till ett centralt läge i hela Öresundsregionen. En hållbar livsstil med hållbart resande, med kollektivtrafik likväl som gång och cykel, kommer kvarteret ge dess invånare
förutsättningar för god hälsa och ökad livskvalité. I kvarteret Hanna
är det nära till allt, både lokal handel och service liksom möjligheten att ta sig snabbt ut till andra städer runt om i regionen.
Tillgängliga Burlöv
I detaljplanen möjliggörs kontor och centrumverksamhet, vilket
bidrar till lättillgänglig stationsnära service. Kvarteret kommer fungera som en fond mot stationstorget med verksamheter och lokaler
i bottenvåningen. Kvarterets placering är utmärkt för pendlare: här
det är lika lätt att komma till eller från kontoret i Malmö, Lund eller
Köpenhamn.
Trygga Burlöv
Ett stationsområde med folk i rörelse är en viktig trygghetsskapare! Kv Hanna vänder sig mot järnvägen och stationstorget, här
är det extra viktigt att byggnaden öppnar upp och bjuder in till
vistelse. Kvarteret ska gestaltas med levande bottenvåningar mot
stationstorget och öppningar i form av fönster och/eller dörrar mot
spårområdet.

Bakgrund
Detaljplanen för Kv. Hanna var ute på samråd som del av detaljplanen för Burlöv Centralstation (DP 262). Till granskningsskedet togs
Kv Hanna bort, för att återupptas efter en markanvisningstävling.
Kommunfullmäktige i Burlöv antog den 29 april 2019 §27 detaljplan nr 262 för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation.
Planen vann laga kraft den 19 november 2019. I detaljplanen för
Burlöv Centralstation beskrivs de gator och torg som omger kvarteret Hanna genomgående.
Tävlingsprogrammet för markanvisningstävlingen godkändes av
kommunstyrelsen hösten 2019. Markanvisningstävlingen ägde rum
mellan december 2019 och februari 2019. Vinnare av markanvisningstävlingen blev förslaget "Stadsbruket" av Trianon och Fojab
arkitekter. Såhär beskriver Trianon och Fojab sitt förslag "Stadsbruket":

Utökat förfarande:
Kungörelse

Samråd

Samrådsredogörelse

Underrättelse

Granskning

Granskningsutlåtande

Antagande
LAGA KRAFT

* siffor från tävlingsförslaget
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Det vinnande förslaget "Stadsbruket"

"Hanna är ett hybridkvarter som samlar bostäder, kontor, sport, träning
och mobilitet. Hanna är också en hybrid som plockar småstadens och
storstadens bästa egenskaper. Kvarterets varierade funktioner, upplåtelseformer och stadsrum kommer tydligt till uttryck i välkomnande
entréer och en konstellation av identitetsstarka byggnadskroppar.
Hannas robusta tegelvolymer samspelar med finmaskigare volymer i
glas, metall och massivträ. Kvarteret utvecklar ett form- och materialspråk som finns i de historiska industribyggnader i tegel som kantar
stambanan: sockerbruk, gjuterier och vagnhallar. Det nya kvarteret lyfter upp formerna samtidigt som det skulpterar och befolkar stadsrymden. Vid sidan av varorna som produceras av stambanans industrier
producerar Hanna tjänster, upplevelser och gemenskap – beståndsdelar
i ett hållbart stadsliv.
Burlövs nya stadsrymd berättar om upplevelser. Portikerna och arkaden
berikar torglivet. Botaniska salen blir knutpunkten för en ny kvartersgemenskap. Hanna-hallen – med utblick över slätten och torgen – är en
padelhall som lockar alla som besöker torget eller passerar med tåg.
Hallen kan även välkomna konserter, loppisar och fest – ett samlingsrum i Burlövs hjärta.

Laga krafthandling 2021-04-15

Bild: Fojab Arkitekter

Kvarterets generositet är tydligt läsbar mot stationstorget och spåren.
Gemensamma rum träder fram som lyktor i en varm och avskalad gestaltning. Tegel, trä och metall har alltid förekommit längs stambanan
och i kvarteret Hanna samspelar de på nya sätt.
Kvarteret har en harmonisk och ljus palett där teglet inför tydliga spår
av handens arbete i stadsrummet, och där även återvunnet tegel och
mönstermurning bidrar till lokal prägel. Teglet muras med kalkbruk – en
traditionell teknik som också tillåter framtida ombyggnad.
På Hannatornets robusta grundstruktur sitter vinterträdgårdar. Balkongernas varierande grönska, ljus och öppenhet skapar en livlig och
informell stadskänsla på stationstorget, medan Botaniska salen överst i
byggnaden är en skulptural och identitetsskapande mötesplats.
Kvarteret Hanna iscensätter entrén till Burlöv. Gårdsportiken blir en
välkomnande port till tornlägenheterna och stadsradhusen – och från
gården leder en andra portik till villakvarteren söderut. Arkaden leder
upp mot Hannatorget och Burlöv centrum. Sporthallens livfullhet är
en inbjudande syn från spåren, och bidrar till attraktiva kontor. Med
kvarteret Hanna får Burlöv en levande sekvens av stadsrymder – både
informella och väl iscensatta, nyskapande och förankrade i tradition "
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Plandata
Sammanfattning
Detaljplanen gränsar mot Södra stambanan i norr, Stationstorget i
öster, Hantverkaregatan i söder och en cykelbana som går ner mot
stationstunneln i väster. Söder om planområdet ligger handelsområdet Burlöv Center. I väster finns även ett befintligt verksamhetsområde med b.la en bilverkstad.
Tomten utgörs av del av fastigheten Tågarp 15:1, Tågarp 15:10
och Tågarp 21:37 och omfattar ca 4000 m² och ägs idag av Burlövs
Kommun.

Planhandlingar
Denna detaljplan tas fram med utökat förfarande. Detaljplanen
vann laga kraft den 15 april 2021.

Miljöbedömning
enligt 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken/Betydande miljöpåverkan
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken
(MB) i enlighet med 5 § förordningen (1998:896) om hushållning
med mark och vattenområden mm. Detaljplanens genomförande
bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Detaljplanen bedöms ha viss viss miljöpåverkan och därför har utredningar tagits fram som beslutsunderlag till olika ställningstaganden. Utredningar om risk, buller, geoteknik och miljöteknik samt en
trafikutredning har tagits fram.

Till detaljplanen hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser
Illustrationsplan
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Utredningar

Utredningar:
•
•
•
•
•
•

Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210)
PM Provtagning under bottenplatta vid Jimmys Bokbinderi,
Tågarp 15:10 (Breccia 2018-02-28)
Riskutredning Kronetorp, Burlöv Del B – Stationsområde (ÅF
2017-11-10)
PM Riskutredning ( ÅF/ AFRY rev. 2020-06-09)
Bullerutredning (ÅF / AFRY Efterklang rev. 2021-02-17)
Trafikutredning (WSP 17-11-08 )

Burlöv Center
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Vånggatan

Företags
vägen

Snedfoto över Burlövs kommun med Kv Hanna markerat
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Snedfoto över kommunen med Kv Hanna markerat med Burlöv Center i bakgrunden.
Observera att fotot är gammalt och ombyggnaden av Södra stambanan inte visas.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen (kap 3 och 4, Miljöbalken)
Riksintresse för kulturmiljö
Hela den del av Arlöv som ligger mellan Södra stambanan och
Stockholmsvägen är riksintresse för kulturmiljö. Denna del av
Arlöv illustrerar enligt riksintresset omvandlingen av det skånska
agrarsamhället från 1700-talets förindustriella storgårdsjordbruk
till den vid 1900-talets första decennier utvecklade livsmedelsindustrin. Det som i uttrycket för riksintressen berör stationsområdet
är beskrivningen av de större regionala och nationella kommunikationsstråkens förhållande till tätorten. Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Planprogram för Södra stambanan
Syftet med planprogrammet är att ge en översiktlig bild av de förändringar utbyggnaden av stambanan, från två till fyra spår, innebär i Burlövs kommun och vilka möjligheter detta ger längs med
stambanan. Programmet beskriver bland annat att ett nytt torg bör
skapas i anslutning till stationen. Torget bör omges av ny bebyggelse med entréer mot torget och entrévåningar med butiker, lokaler,
bostäder m.m. för att skapa liv i fasaderna. Planprogrammet var
ute på granskning 2015 men är inte antaget.

Riksintresse för kustzonen

Gällande detaljplaner runt planområdet

Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzon. Riksintresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet. Bedömningen har gjorts att
planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse för kommunikation
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. Södra
stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Södra stambanan sträcker
sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för både personoch godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps stationer utmed Södra
stambanan är av riksintresse. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Kommunala styrdokument och beslut
Översiktsplan/Framtidsplan
I Översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsförklarad 2018-05-02) pekas området kring Burlövs station ut
som det område i kommunen som har störst potential att utvecklas. Stationsområdet ger också förutsättningar för en fortsatt
expansion mot Kronetorpstaden. Planförslaget överensstämmer
med översiktsplanens intentioner.

Planprogram
Planprogram Kronetorpstaden
Planprogrammet syftar till att skapa en helhetsbild för utbyggnaden
av Kronetorpsområdet och möjliggöra en långsiktig utbyggnad av
området som kommer att rymma ca 5000 bostäder samt skolor,
kontor, badhus, idrott och parker.
Stationsområdet ingår inte i planprogrammet men utbyggnaden av
området beskrivs som en förutsättning för utbyggnaden av Kronetorpstaden. Målsättningar för utvecklingen inom planprogramsområdet har stor betydelse även för området inom denna detaljplan.
Planprogrammet godkändes av kommunstyrelsen våren 2020.

Laga krafthandling 2021-04-15

Detaljplan för Burlöv C (DP 262)
Parkeringen mellan Burlöv Center och Burlövs station omvandlas
till blandad stad med två trivsamma torg och goda kommunikationer. Inom området byggs två kvarter samt ett parkeringshus inklätt
med bostäder. Bebyggelsen föreslås bli fyra till fem våningar hög,
med en indragen översta våning. Ett högre hus om tio våningar
markerar stationens läge i fonden på Kronetorps allé. Totalt
möjliggör detaljplanen cirka 350 bostäder. Planen innehåller även
hållplatser och vändplats för busstrafik till Malmö, Lund, Lomma
och Staffanstorp. Kv Hanna var tidigare en del av detaljplanen för
Burlöv C men lyftes ut i granskningsskedet för att vara föremål i en
markanvisningstävling.

Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., (DP 250)
Södra stambanan genom Arlöv vann laga kraft 2017-07-04. Genomförandetiden slutar 4 juli 2022. Planen möjliggör utbyggnad
av Södra stambanan från två till fyra spår med en utbyggnad av
Burlövs station. Delar av planområdet ingår i denna detaljplan av
tydlighetsskäl.

Pågående detaljplanearbete
Intill planområdet pågår arbetet med fler detaljplaner. Fastighetsägaren för Tågarp 15:13 vill utveckla sin fastighet och har fått
planbesked (DP 277). Utöver detta pågår planarbete på Tågarp
15:11 (DP 276) och detaljplan för del av Tågarp 15:1 med pendlarparkering norr om spåren.

Gällande detaljplan
Detaljplan för Tågarp 15:4, Burlöv Centrum (DP 162)
Laga kraft 1995-05-18. Allmän platsmark; Gata berörs av denna
detaljplan.

Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv
Centralstation (DP 262)
Laga kraft 2019-11-19. Allmän platsmark; GC-väg berörs av denna
detaljplan.
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Övriga kommunala styrdokument och
beslut
Bostadsförsörjningsprogram
2018-09-01 antog Burlövs kommun ett bostadsförsörjningsprogram. I den beskrivs Burlövs stationsområdet som det självklara
centrumet och en gränsöverskridande mötesplats, mitt i Öresundsregionen. Högst prioriterat är området runt Burlöv station, där kv.
Hanna ingår.

Trafikplan

Parkeringsprogrammet ska medverka till att följande mål från Framtidsplanen uppnås:
•
•

att gång- och cykeltrafiken prioriteras, därefter kollektivtrafiken och sedan biltrafiken. Det ska vara lätt att bo och verka i
Burlöv utan bil.
att andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik ska
stå för minst 2/3 av alla resor och att andelen bilresor inte ska
överstiga 1/3 av det totala antalet resor.
att högst 1/5 av det totala antalet resor under 5 km ska ske
med bil.

Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument med
målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett hållbart resande. Ett
övergripande mål är att andelen gående, cyklister och resande med
kollektivtrafik ska utgöra minst 2/3 av alla resor. Andra övergripande mål är bl.a. fler gående och cyklister, tydligare och tillgängligare
trafiksystem, stärka förutsättningar för kollektivtrafiken och tryggt
och trafiksäkert trafiksystem.

•

Den övergripande inriktningen för Burlövs station formuleras enligt
följande: ”Burlöv ska fortsätta sitt nära samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken och andra intressenter för Södra stambanan.
Burlövs station ska utvecklas till Burlöv Centralstation, en station
för hela kommunen och regionen. Centralstationen utvecklas till ett
komplett resecentrum där olika trafikslag samordnas"

Reducerad parkeringsnorm
I Burlövs kommun ges möjlighet att reducera parkeringsnormens
krav på bilparkeringsplatser om fastigheten har medlemskap i en
bilpool. I parkeringsprogrammet finns ett tydligt åtgärdspaket för
införande av bilpool. Med bilpool kan parkeringsnormen för bostäder reduceras med 20 %. Om eventuell ytterligare reducering ska
ske behöver fler åtgärder. Dessa ytterligare åtgärder specificeras
inte i programmet, men det är möjligt att reducera parkeringsnormen ytterligare.

Parkeringsprogram för Burlövs kommun
(Antaget 2016-03-21, § 41, Rev. 2019-06-17, § 50) Parkeringsnormen anger ett minimikrav för hur många parkeringsplatser som
måste anordnas för olika ändamål. Alla nya detaljplaner ska utgå
från parkeringsnormen.
Norm för flerbostadshus (Bilplatser/lägenhet)
		1-2 RoK större än 2 RoK
Boende 		
0,7
0,9
Besök		
0,1
0,1
Totalt		
0,8
1,0
Norm för arbetsplatser (Bilplatser/anställd)
Gällande arbetsplatser är Burlövs kommun indelade i två zoner.
Planområdet tillhör Zon 1. För zon 1 är normtalet 0,3 bilplatser/anställd. För kontor beräknas arbetstätheten vara 40 anställda/1000
m2 BTA. För handeln beräknas arbetstätheten vara 15 anställda/1000 m2 BTA. I dokumentet beskrivs även parkeringsnorm för
andra fordon som cykel och motorcykel. Riktlinjer för parkeringsplatser för funktionsvarierade finns också beskrivet i programmet.
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Samnyttjande
Burlövs kommun tillåter samnyttjande av parkering vilket innebär
att samma parkeringsplatser kan utnyttjas för olika behov vid olika
tider på dygnet eller veckan.

Övriga styrdokument och beslut
Miljöbalken
Planområdet omfattas inte av biotopskydd, naturreservat, natura
2000 eller andra skyddsområden.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Framkommer
fornlämningar vid markarbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10 §
kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.
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Förutsättningar
Platsens historia
Järnvägen, Södra stambanan, går mellan Malmö och Lund och
byggdes 1856. Järnvägen gav nya förutsättningar för Arlöv som ort
och Arlöv växte i samband med etableringen av sockerbruket 1869,
med bostäder till arbetarna på bruket. 1871 fick Arlöv sin första
tågstation. Stationen låg mellan det växande sockerbruket och
Järnvägsgatan och var en viktig del i utvecklingen av Arlöv.
På 1960-talet infördes det nationella reformprogrammet "miljonprogrammet", med målet att en miljon nya bostäder skulle byggas
för att avhjälpa bostadsbrist och trångboddhet. Programmet ledde
till en ny, expansiv period i Arlövs historia. Mellan 1960-1970 byggdes småhus i Lillevångsområdet och höghus i området Svenshög.
Under denna tid byggdes även motorvägarna E22 och E6 som går
rakt igenom kommunen och nära planområdet.
Handelsområdet Burlöv Center invigdes 1971 och var ett modernt
handelscentra med besökare från hela Skåne. Norr om järnvägen
revs Tågarps by 1973 för att ge plats åt den växande företagsbyn.
En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983 mellan Burlöv Center och
företagsbyn i Tågarp. Den gamla stationen vid Järnvägsgatan revs
1987 och den nya stationen fick namnet Burlövs station.

Områdets karaktär
Området kring Burlöv station domineras idag av köpcentrat Burlöv
Centers stora låga byggnad och stora asfalterade markparkeringar.
Det är ett storskaligt, splittrat handelsområde som drivs av bilismen. Trots de stora ytorna rör sig dagligen mycket folk till, från och
genom området. Stationen och köpcentrat skapar en puls till det
annars tomma och asfalterade området. Planerad ombyggnad av
köpcentrat och detaljplanen på befintlig parkering vittnar om ett
område i förändring.
Kv Hanna ligger på en tomt där det tidigare legat ett tryckeri och
bokbinderi. Idag är det en liten gräsyta med några få större träd.
Tomten ligger sydväst om den nya pendlarstationen och tomten
angränsar till det framtida Stationstorget. Platsen nyttjas även av
trafikverket under utbyggnaden av Södra stambanan.

Befintlig bebyggelse, verksamheter och
service
Inom planområdet finns idag inga byggnader, men tidigare har det
legat ett tryckeri/bokbinderi på fastigheten Tågarp 15:1.
Sydost om planområdet ligger Burlöv Center med bla dagligvaruhandel och kommersiell service. Köpcentret är lätt att nå med tåg
och bil och har ett stort upptagningsområde.
Sydväst om planområdet ligger Amerikanska motorimporten, ett
företag som importerar och reparerar amerikanska bilar.
Utanför planområdet ligger ett bageri, butiker och verksamheter
längs järnvägen.
Förskola och skola finns i Svenshög ca 500 m från stationen och det
är ca 700 m till närmaste vårdcentral.

Natur och landskapsbild
Mark, vegetation och topografi
Planområdet består av överbliven gräsyta med ett par större träd.
Planområdet sluttar från nordväst upp mot sydost.
Planområdet gränsar till Södra stambanan och Burlöv station i norr,
Hantverkaregatan i söder, en transportslinga för gång och cykel ner
till stationstunneln i öster och amerikanska motorimporten i väster.
Eftersom järnvägsspåren till södra stambanan ligger i marknivå ligger stationstunneln på en dryg våningshöjd under övrig marknivå.
Eftersom området runt planområdet kommer byggas om förändras
höjderna kontinuerligt. Höjder har fastlags i DP 262 för Burlöv Centralstation. Höjderna som huvudsakligen berör planen är stationstunnelns höjd på +2.3 och Hantverkaregatans höjd på +6,2.

Idag består platsen för Stationstorget av en temporär lösning
med en cykel- och gångslinga ner mot Stationstunneln. När ombyggnaden av Södra stambanan är klar i slutet av 2024 kommer
Burlöv Centralstation få sexminuterstrafik och både Pågatåg och
Öresundståg kommer att stanna vid stationen.
År 2030 förväntas 6.000 personer stiga av eller på tågen vid Burlöv
Centralstation, varje dag. Flera busslinjer kommer att stanna vid
stationen och cykelvägen mellan Lund och Malmö går genom
området.

Laga krafthandling 2021-04-15
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Geologi
En geoteknisk och miljöteknisk utredning finns. (WSP rev. 181210)
I utredningen beskrivs planområdet samt området för DP 262,
Burlövs Centralstation.

•

Jordens innehåll av silt och lera medför att nederbörd och
höga grundvattennivåer kan medföra problem i samband med
schaktarbeten under grundvattenytan. Jorden är flytbenägen
vid högt vatteninnehåll och förlorar därmed sin bärighet.
Packningsarbeten och schaktting skall således utföras vid god
väderlek (utan riklig nederbörd) och med temporärt avsänkt
grundvattenyta. Även vid uttorkning kan rasrisk förekomma för
siltjordar som ställs i alltför branta schaktlutningar.

•

Det skall beaktas att grundvattenytan och även den fria vattenytan varierar under året och kan ligga högre eller lägre än
de uppmätta värdena.

Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga hydrogeologi, förekomst av förorenad jord och grundvatten,
jordprofil och variation i relativ fasthet inom området för planerat
detaljplanearbete.
Undersökningarna visar på en varierande jordlagerföljd. Ytjorden
består främst av lerig mulljord eller fyllning av bl a asfalt. Den följs
av varierande lager som växlar mellan sand, lera och silt med inslag
av grus och olika fraktionsvarianter av dessa ner till ett djup av ca
2 – 3 m. Därefter domineras lagerföljden av lermorän. I enstaka
borrhål finns sand, grusig sand och siltig lera inlagrad i lermoränen.
De generella slutsatser avseende grundläggning är följande:
•

Grundläggning av de planerade konstruktionerna kan troligen
utföras utan några förstärkningsåtgärder genom platta på
mark. Vid högre koncentrerade laster kan ev andra grundläggningstyper bli aktuella. Vid befintlig ledning samt ledningsschakt behövs grundläggningen utredas vidare.

•

Tillfälliga konstruktioner och grundvattenhantering under
bygget och grundvattnet behövs troligen. Djupare konstruktioner ska säkras mot upplyftning och beräknas för jord och
vattentryck.

•

Innan plattgrundläggning rekommenderar WSP att man skiftar
ut all organisk jord och fyllning med organisk halt under planerade byggnader och om nödvändigt återfyller med packad
fyllning enligt AMA Anläggning 17 innan grundläggning.

•

Grundläggning skall utföras frostfritt.

•

Grundläggningsarbeten skall utföras i torrhet och i icke tjälad
jord.

Grundvattennivån och den fria vattenytan undersöktes i utredningen. De generella slutsatser avseende schaktting och grundvattensänkning är följande:
•

Schakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och
skred, och utföras utan risk för intilliggande konstruktioner och
anläggningar (bl a järnvägen).

•

För schaktarbeten till djupet ca 1 m under markytan förväntas
inga större mängder vatten än vad som kan omhändertas i
pumpgropar inom schakterna. Vid djupare schakter bör grundvattensänkning utredas.

•

Grundvattenytan skall avsänkas till en nivå som motsvarar
minst 0,5 m under schaktbotten och schaktslänter skyddas
mot nederbörd och uttorkning. Vid djupare schakter och vid
schakt nära befintlig väg och byggnader skall särskilda anvisningar tas fram.
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Trafik

Hälsa och säkerhet

Gång och cykeltrafik

Förorenad mark

Från söder kan gående- och cyklande angöra stationen via Tågarpsstigen, Vånggatan eller Hantverkaregatan. I samband med utbyggnaden finns det temporär gång- och cykelslinga ner till den nya stationstunneln. Den tidigare färdvägen, i Tågarpsstigens förlängning,
ner till den gamla tunneln, är inte längre i bruk. Cykelvägen finns
dock delvis kvar utan att leda hela vägen ner till den nya tunneln.

Markföroreningar har undersökts av WSP (rev. 181210) samt Breccia (2018). Den förstnämnda gjordes över ett större område där
en provpunkt ligger inom aktuellt planområde. I denna provpunkt
förekom zink och kadmium i halter som överskrider riktvärdet
Mindre än ringa risk (MRR), men som underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning (KM). I samma
punkt togs även prover på grundvattnet. Analysresultatet visade
på en måttlig till stark påverkan av grundvattnet med hänsyn till
grundämnen. De påträffade föroreningarna visar på en relativt
hög föroreningspåverkan, som tyder på föroreningsspridning från
omgivningen.

Från Tågarpsstigen går en gång- och cykelväg längs Hantverkaregatan mot Badhuset och Åkarp. Stationsplattformarna angörs via en
tunnel. Merparten av cykelparkeringarna finns idag på den sydöstra
sidan om stationen.

Kollektivtrafik
Pågatåg i båda riktningarna stannar vid Burlövs station varje halvtimme.
Buss 130 går från Malmö till Lund genom Arlöv och Åkarp och är
en välbesökt busslinje. Bussen stannar på Lundavägen söder om
Burlöv Center. Buss 130 går var 10:e minut i rusningstid och annan
tid var 20:e minut.

Motortrafik och angöring
Infart till och från parkering till Burlöv Center sker från Kronetorpsvägen, korsningen tillåter endast högersväng till och från Kronetorpsvägen. Hantverkaregatan är öppen för genomfartstrafik väster
om Vånggatan.
Lillevångsgatan är idag endast angöring till Lillevångsområdet från
Lundavägen. Genomfart till och från Hantverkaregatan är inte
möjlig. Vånggatan fungerar endast som infart till Burlöv Centers
lastintag från Hantverkaregatan.

Breccia genomförde provtagningar under bottenplattan vid tidigare
tryckeriverksamhet inom planområdet. Vid tre av provpunkterna
överskrids halter av kadmium MRR i det naturliga materialet, men
ingen av de fem sammanlagda provpunkterna innehåller några
halter överskridande KM. Inga förhöjda halter noterades heller i
fyllnadsmaterialet och asfalten innehöll inga detekterbara halter av
PAH.
Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten att föroreningsgraden 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 har därför bedömts att det inte är nödvändigt att utföra ytterligare miljötekniska markundersökningar innan färdigställandet av
detaljplanen. Dock bör man i samband med en eventuell schaktting
utföra en kompletterande miljöteknisk provtagning av jord. Syftet
med denna provtagning är att utvärdera möjlighet till återanvändning av schaktmassorna.
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Buller
Hela planområdet är mycket bullerutsatt. Buller kommer från Södra
stambanan, Hantverkaregatan, Lundavägen och Vånggatan. Vid
järnvägen planeras ca 3 m höga bullerskydd på bägge sidor om
spåren. Bullerskydden finns med i Trafikverkets järnvägsplan.
Under framtagandet av detaljplanen var följande riktvärden gällande: (Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.)
•

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida som vid
fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och maximal ljudnivå
nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.

•

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA.

•

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå.
Maximalt värde får överskridas med som mest 10 dBA upp till fem
gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00).

Princip 1 innefattar en inglasad balkong där glasningen utförs
tätt mot fasaden och balkongens golv och den övre delen lämnas öppen till minst 25% av balkongens möjliga inglasade yta (se
principskiss nedan). Bakom glasningen skapas en bullerskyddad del
av fasaden då glaset reflekterar det buller som kommer utifrån. Det
buller som faller in mot den öppna delen dämpas av en akustisk
absorbent som monteras på undersidan av ovanvarande balkongbjälklag för att undvika att ljudet reflekteras i bjälklaget och ner till
den skyddade fasaden.
Absorbentkonstruktionen ska anpassas och dimensioneras efter de
ljudnivåer som beräknats vid fasad för att uppfylla tyst sida vid den
skyddade fasaden. Om en balkong ej uppförs ovanför krävs ingen
absorbent eftersom ljudet då inte reflekteras ner till den bullerskyddade fasaden.

Framtagen bullerutredning (AFRY, Efterklang, 2020) visar att de
yttre västra, norra och östra fasaderna överskrider riktvärdet på 60
dBA ekvivalent ljudnivå. Bostadsfasaderna vid innergården uppfyller riktvärdena för tillämpning av ljuddämpad sida. Kvarterets yttre
södra fasad uppfyller riktvärdet på 60 dBA.
Ljudnivåerna vid punkthusets fasader mot järnvägen uppgår till 65
dBA ekvivalent och 82 dBA maximal ljudnivå. Då det i punkthuset
inte finns möjlighet till ljuddämpad sida kvarstår tillämpning av
små lägenheter eller tekniska åtgärder för att klara riktvärdena. I
utredningen presenteras delvis inglasade balkonger som förslag
på teknisk åtgärd. Planförslaget innehåller följaktligen en bestämmelse (m1) om att där riktvärdet på 60 dBA överskrids ska bostäder
utföras med delvis inglasade balkonger så att dessa skapar tyst sida
för hälften av bostadsrummen. Två principer för delvis inglasade
balkonger som anpassats till platsens bullerförutsättningar lyfts i
bullerutredningen fram som förslag på utförande.

Bilaga 1 ur utredningen (Efterklang, 2020) Utbredning 1,5 meter över mark, ljudnivå
vid fasad (frifältsvärde), Högsta beräknade oavsett våning.
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Illustration: Fojab Arkitekter

En delvis inglasad balkong efter princip 1 kan utformas för att klara
upp till 12 dB dämpning. Denna princip är möjlig att använda som
teknisk lösning i samtliga lägen för tornet, samt i planområdets
södra del.

Bilaga 29 ur utredningen (Efterklang, 2020)
Utbredning 1,5 meter över mark, ljudnivå vid fasad (frifältsvärde)
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Princip 2 redovisar en delvis inglasad balkong där en gavel lämnas
öppen (se principskiss nedan). Glasningen ska utföras tät mot den
sida som vetter mot bullerkällan. Med tät anslutning mot balkongens golv och ovanvarande balkongs bjälklag samt tät anslutning
mot fasad kan ljudnivån bakom glaset sänkas med ca 15 dB. För
denna princip av delvis inglasad balkong krävs ingen absorbent i
ovanvarande bjälklag då glaset är helt tätt mot bullerkällan. Lösningen förutsätter att ljudnivån vid den gavel som lämnas öppen
inte överskrider riktvärdet för tyst sida, vilket betyder att balkongerna måste vara täta mot järnvägen.

utifrån var bullernivåerna från endast vägtrafik innehåller riktvärdena för tyst sida. Tornets fasad visas så att varje rad motsvarar ett
våningsplan och varje kolumn ca 4 meter av fasaden.
Vitmarkerad cell innebär att fasaden är täckt av andra delar av
kvarterets byggnader eller att ingen teknisk åtgärd behövs.
Orangemarkerad cell innebär att teknisk åtgärd behövs för minst
hälften av bostadsrummen och att endast princip 1 kan användas.
Grönmarkerad cell innebär att teknisk åtgärd behövs på minst
hälften av bostadsrummen behövs. Princip 1 eller 2 kan användas.

Illustration: Fojab Arkitekter

NÖ Fasad

NV Fasad

SV Fasad

SÖ Fasad

Planbestämmelsen som innehåller delvis inglasade balkonger (m1)
för skydd mot störningar omfattar punkthuset samt hörnet i den
södra delen av kvarteret. Den andra bestämmelsen som avser
buller (m2) innefattar genomgående lägenheter med minst hälften
av bostadsrummen vänd mot tyst sida. Bestämmelsen gäller för de
lägenheter som vetter mot Stationstorget och inte är del av punkthuset, samt bostäder i kvarterets sydvästra del.

För att lösningen enligt princip 2 ska klara riktvärdena för tyst
sida måste den öppna gaveln vara vänd åt Hantverkaregatan. Den
fungerar dock endast där bullernivåerna från vägtrafik innehåller
riktvärdet för tyst sida. I tabellerna till höger visas tornets fyra fasader för att illustrera var på punkthuset princip 2 är möjlig att utföra

En större del av balkongerna i punkthuset uppfyller inte kraven för
tyst uteplats och ska därför ses som kompletterande uteplatser. För
dessa bostäder ska en gemensam tyst uteplats ska därför anordnas
på innergården. Detta säkerställs med en planbestämmelse. Innergården har en ekvivalent ljudnivå mellan 50-51 dBA och uppfyller
i vissa delar riktvärdena för uteplats. Med lokala åtgärder som ex.
skärmar vid vissa ytor är möjligheterna att åstadkomma tysta områden över hela innergården som uppfyller riktvärdena goda.

här kan man bygga (ur bullersynpunkt)
lägenheter över 35 m2 =
en tyst sida: ek. nivå 55 dBA
Ev. lägenheter över 35 m2 med åtgärder =
en tyst sida: ek. nivå 55 dBA
Lägenheter under 35 m2 =
fasad: max. ek. nivå 65 dBA
Ev. lägenheter under 35 m2 med åtgärder=
fasad: max. ek. nivå 65 dBA
kontor (ej bostäder)

Bilaga 28 ur utredningen (Efterklang, 2020)
Utbredning 1,5 meter över mark, ljudnivå vid fasad (frifältsvärde)
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Risk - Transportled farligt gods och bilverkstad

Radon

En riskutredning för området har tagits fram (ÅF 171110, PM
AFRY rev. 2020-06-09). Det finns ett antal riskkällor som påverkar
kv. Hanna. Det går farligt gods på Södra stambanan. Risknivåerna
för leden drivs främst upp av risken för olyckor förknippade med
brandfarliga vätskor samt giftiga gaser (klor). På fastigheten sydväst
om kv. Hanna finns även en bilverkstad. Det är en verksamhet
som har skyddsavstånd på grund av t.ex. risk för explosioner eller
bränder som sprider giftiga gaser över området. Utredningar har
tagits som visar att det krävs åtgärder får att sänka risken för den
nya bebyggelsen.

I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela
kommunen har normalriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. Grundläggning rekommenderas utformas
radonskyddad.

Riskutredningen har konstaterat att risknivån inom området är relativt hög. Risknivån ligger inom ALARP-området avseende individrisk
och samhällsrisk i området. Därför ska riskreducerande åtgärder
göras. Följande åtgärder föreslås i utredningen för nya byggnader
inom kvarteret:
•

Närmast Södra stambanan rekommenderas ett bebyggelsefritt
område om 15 m.

•

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.

•

För byggnader inom 40 m från Södra stambanan bör fasader
mot järnvägen utformas i brandteknisk klass EI 30 upp till 22 m
höjd räknat från transportledens höjd.

•

För byggnader inom 30 m bör även fönster mot leden utformas i E 30, för att möjliggöra vädring kan mindre vädringsluckor tillåtas öppningsbara.

•

Byggnader inom 150 m från spårområde ska förses med
nödstopp på ventilationen.

•

Lukt
Angränsade planområdet finns ett bageri, lukten bedöms inte som
störande. Inga andra lukter har uppmärksammats under planarbetet.

Vibrationer
I samband med att Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår togs
fram gjordes en mätning av markvibrationer från tågtrafik. I Arlöv
utfördes mätningen i en befintlig bostadsfastighet (Industrigatan
14) belägen på ca 20 meters avstånd från järnvägen. Resultatet av
mätningen visar att vibrationsnivån i nuläget med dagens tågtrafik
inte överstiger 0,1 mm/s.
Riktvärden för vibrationer anges endast för bostäder inomhus i
rum till 0,4 mm/s RMS. Resultatet visar att man kan förvänta lika
vibrationsnivå i framtiden jämfört med nuläget.

Elektromagnetiska fält
Planområdet gränsar till Södra stambanan vid vilken ett magnetiskt
fält alstras när tåg passerar. Fälten är starkast närmast källan men
avtar snabbt med ökat avstånd dvs magnetfältet från kontaktledningen är svagt då inget tåg är i närheten, men ökar när tåget
passerar (källa: trafikverket).
Det är viktigt man känner till och tar hänsyn till förekomsten av
elektromagnetiska fält och att exploatören vidtar de skyddsåtgärder som kan behövas.

•

Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från järnvägen.

Dagsljus

•

Byggnader i närheten av transportlederna utformas med möjlighet till utrymning antingen bort från närmsta transportled
alternativt i skydd av annan byggnad.

•

För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli mer motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa utförs som stabila byggnader med tung
sammanhållen stomme.

•

Riskutredningen visar att det är möjligt att ha öppningar (hål,
fönster och dörrar) mot järnvägen.

Kvarteret Hanna är ett komplext kvarter med många olika förutsättningar som ibland står i konflikt med varandra och avvägningar behöver göras. Eftersom buller och risk är krav som ställs i
miljöbalken samt PBL har dessa varit vägledande i framtagandet av
detaljplanen. Kvarterets form och volym har följaktligen formats
efter befintlig infrastruktur samt den buller- och riskkälla som Södra
stambanan utgör. Volymen är dock utformad för att skugga sig själv
så litet som möjligt, med lägre bebyggelse i söder. Lägenheter med
fönster mot allmän plats har goda ljusförhållanden medan ljusförhållanden på innergården därför inte är optimala. Dagsljus regleras
i Boverkets byggregler (BBR) i hälsokapitlet i avsnittet 6:3 Ljus.

Rekommendationerna har omsatts i skyddsbestämmelser som
redovisas på plankartan. Via att säkerställa att ventilation kan
nödstoppas, placera friskluftsintag från Södra Stambanan samt se
till så att VMA-signaler hörs i området har hänsyn till risk för spridning av giftiga gaser från verksamheter i närheten eller farligt gods
längs Södra stambanan tagits i förslaget. Bestämmelser om brandklassade fasader och fönster samt tung byggnadsstomme adresserar risken för bränder och explosioner i samband med olycka på
Södra stambanan. Att brandklassad fasad är nödvändigt upp till
22 meters höjd grundas i beräkningar om flamhöjd vid pölbränder
samt var värmestrålningen är som starkast.

14

För att klara bullerkrav måste sovrummen placeras mot innergården (mot s.k tyst sida). Detta innebär att vissa lägenheter (lägenhet
med gårdssidan mot norr ex.) kommer ha svårt att leva upp till
BBR-kraven på dagsljus, men det ska utifrån förutsättningarna
strävas efter att uppnå så hög dagsljusfaktor som möjligt. Eftersom
tomten avgränsas av Södra stambanan, Hantverkaregatan och
Stationstorget samt befintlig fastighet i sydväst är det inte möjligt
att utöka tomtstorleken, vilket annars hade skapat bättre ljusförhållanden på innergården.
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Exempel på åtgärder som kan förhöja dagsljusfaktorn:
• Placering och storlek av balkonger och fönster: Sidoskjutna
balkonger som inte täcker hela fönsterpartiet kan förbättra
insläpp av ljus, högt sittande fönster släpper in ljus längre in
rummet mm.)
• Ljus fasad eller fasad med ljusreflekterande egenskaper

Teknisk försörjning

Exempel på möjliga kompensationsåtgärder :
• Balkonger/ uteplats för tillgång till solljus i direkt anslutning till
lägenheten
• Gemensamma tillgängliga uteplatser med möjlighet till längre
vistelse (bostadsgård m upphöjd terrass, takterrasser) med
extra goda ljusförhållanden under större del av året

Vatten och avlopp
En VA-ledning i området planeras flyttas till gång- och cykelvägen
väster om kvarteret för att sedan gå norrut under järnvägen.

Ledningar
Det finns flera ledningar i och runt om planområdet, bla i Hantverkaregatan, Lundavägen och Lillevångsgatan. Flera av ledningarna
passerar Södra stambanan i nära anslutning till tågstationen.

Fjärrvärme
Under kvarteret ligger också en styrborrad fjärrvärmeledning som
antingen kan ligga kvar eller flyttas. Ledningen går genom västra
delen av kvarteret och sedan norrut under järnvägen. Ledningen
är dragen i skyddsrör. Om ledningen ska ligga kvar ska man kunna
schakta för att kunna dra fram ledningen i planområdets södra del.
Fjärrvärmeledningen går även under kvarterets östra hörn. Avsikten är att denna bit ska flyttas ut i Hantverkaregatan.

Avskärmningsvinkeln på kv Hanna är i en sektion 42 grader mellan
sporthall och bostadskropp, men eftersom sporthallen kommer
utföras genomsiktlig kommer en del ljus släppas igenom. Skarpare
vinkel kan förekomma på enstaka ställe där kvarteret viker in för att
ge plats åt vändande bussar.
Med hänsyn till det strategiska och centrala läget har kommunen
valt att pröva planen med antagandet att ett fåtal avvikelser gällande dagsljus kan få förekomma, men att åtgärder ska vidtas för att
förbättra ljusinsläppet i de fall där dagsljusfaktorn inte uppnås. I de
fall där kravet på dagsljusfaktor överhuvudtaget inte uppnås kan
istället kontor, handel eller bostadskomplement placeras.

Fjärrvärmeledningen begränsar möjligheten att bygga källarplan på
delar av tomten. För att kunna bygga på fjärrvärmeledningen resp.
nära vattenledningen krävs åtgärder i byggnadernas grundläggning.
Nät och telefoni
Inom planområdet finns även tele- och nät-ledningar som är tagna
ur drift men ligger kvar i marken. I nuläget planeras dessa ledningar inte tas i drift men för markarbete bör exakt position på ledningarna fastställas genom kontakt med ska kontakt med ledningsägare.

42 o
PLAN 04 / PADEL

Ledningskarta

KONTOR 03

Nät och telekabel
Nät och telekabel ur bruk
KONTOR 02

Fjärrvärmeledning
Fjärrvärmeledning som ﬂy�as
Schakt för styrborrad ledning

KONTOR 01

(FRD)

(PORTIK)

möjlig plats för sophämning

+6.25

Källor: Boverket,
”Dagsljus i stadsplanering” av White arkitekter samt
www.planering.org ”Har du koll på dagsljusfaktorn?”
http://www.planering.org/plan-blog/2016/11/3/
har-du-koll-p-dagsljusfaktorn

Planerad VA-ledning
Tillfällig VA ledning
VA ledning Spårområde
som ﬂy�as

GARAGE

CYKEL
1m
förgårdsmark

5m

från fas�ghetsgräns
tot. bredd 10 m

Diagram som visar ledningarnas ungefärliga position

Bild: ”Dagsljus i stadsplanering” av White arkitekter s.15
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Planförslag
Övergripande förslag

Föreslagna åtgärder:

•
•

De nya allmänna platsmarken innebär en förändring av tidigare planlagd mark i Burlöv Center-planen. Enstaka mindre
ytor regleras från allmän plats till kvartersmark och en större
yta regleras från gång och cykelväg till torgyta.

•

Planen ska även säkerställa en hög gestaltningsnivå, att det
möter kommunens vision om en trivsam och trygg stationsmiljö. Kommunens målsättning är att kv. Hanna ska vara
föregångare i områdets utveckling och vara ledstjärna för ett
hållbart stadsbyggande.

Den nya stadsdelen har en urban kvartersstruktur med tydlig
uppdelning mellan offentligt och privat. De nya byggnaderna ligger
sammanbyggda i kvartersgräns mot gata och torg.
Byggnaderna ramar in och förtydligar de offentliga rummen. Inne
i kvarteret finns en privat, grön och skyddad gårdsmiljö. Kvarteret
ska vara huvudsakligen vara sammanbyggt, men möjlighet finns för
enstaka öppningar mot gata och torg.
Liv och rörelse i gatorna omkring är viktigt. Byggnadernas öppningar ger liv åt fasader och gator, och verksamheter och handel
aktiverar gator och torg. För att uppnå det krävs omtanke kring
entréer, fönster, lokaler, portiker och portar. I plankartan regleras
detta med utformningsbestämmelser.
STATIONSTORGET
Entréer ska orienteras mot gata eller torg och vara genomgående
så att man även kan komma ut på gården. I flera lägen i kvarteren
finns möjlighet till stadsradhus i bottenvåningen med egna entréer,
vilket blir ett trevligt inslag som erbjuder variation och befolkar
gaturummet och möter upp den lägre skalan som omger kvarteret
mot Lillevångsområdet.
VI

V

STATIONSTORGET

XIV

Kvartersstruktur
•
Ett sammanbyggt hybridkvarter med bostäder, kontor, sport
och centrumverksamhet. Olika våningshöjder och takterrasser
ger liv åt byggnaden och bryter upp volymen.

V
VI

Karaktär
•
Kvarteret kommer annonsera sig från både järnväg och torg
genom två uppstickande volymer, sporthallen ovanpå kontorsbyggnaden och den gemensamma ytan i toppen av tornet.
•
Med levande och öppna bottenvåningar möter Kv Hanna
stationstorget.
•
Lillevångens lägre villabebyggelse möts av lägre byggnader
med fyra till fem våningar och bebyggelse med stadsradhuskarakär.

IV

VV

AT

AN

XIV
EG

•

Ett kvarter med kontor, bostäder och centrumverksamhet.
Totalt innefattar kvarteret ca BTA m2: 14.500 m2, varav 9000
m2 bostäder och 5500 m2 kommersiella ytor.
Ett kvarter med fokus på en hållbar livsstil genom hållbart
resande, sport och hälsa
En torgyta i områdets sydöstra del.

Kvartersstruktur

V

AR

•
•

Kvartersmark - Gestaltningsprinciper

VÅ

RK

Planförslaget innefattar:

•
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Tomten är unik i sitt läge centralt i Burlövs kommun och Öresundsregionen. Närmaste granne är Burlöv Centralstation som ger bra
tillgång till kollektivtrafik och ett fantastiskt skyltläge. Kv. Hanna är
en viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden.

•

För att hantera den stora höjdskillnaden föreslås en souterrängvåning i kontorshuset i kvarterets norra del. För att skapa
en trygg och säker plats är det viktigt att denna del har öppningar mot spårområdet.
För att klara boende och besöksparkering krävs en rad mobilitetslösningar.
För att kvarterets ska hantera de krav som som ställs på
byggnaden (bla tillgänglighetskrav) krävs planering av enstaka
ytor som planlagts i detaljplanen för Burlöv C (DP 262). Detta
beskrivs mer ingående genomförandebeskrivningen.
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Stationsområdet är växande stadsdel med stark identitet. Detaljplanen innefattar bostäder, kontor och centrumverksamhet inom
stationsområdet. Den nya bebyggelsen ska möta upp Stationstorget
och föreslagen bebyggelse i detaljplan 262, för Burlöv C. I stationsområdet kommer en blandad stad med bostäder, centrumverksamhet, service, handel och arbetsplatser växa fram. Området är
och blir en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela Burlövs
kommun.
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När Burlöv Centralstation får sexminuterstrafik år 2024 ska den
som stiger av mötas av en plats som utstrålar framåtanda, spännande arkitektur och attraktiva, inbjudande och trygga allmänna
platser.
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Byggnadshöjder
Bebyggelsen inom kvarteret Hanna varierar. Kontorsbyggnaden
mot spårområdet gestaltas i 6 våningar där den översta våningen
har dubbel takhöjd, i glasat utförande. Kontorsbyggnaden ska
skydda mot risk och buller från järnvägen. Övrig bebyggelse varierar mellan 4 till 5 våningar med gröna terrasser/tak tillsammans
med ett högre landmärke på 14 våningar.

Bottenvåning och verksamheter
Verksamheter i bottenvåningen uppmuntras och tillåts i all ny
bebyggelse. Viktigt är att gestaltningen görs så att intrycket från
gatan både ger insyn och bidrar till att fler ögon ser gatan. Mot
stationstorget regleras detta med att hela fasadlivet ska innehålla
verksamheter och/eller bostadskomplement med öppen karaktär
med fönster.

"Tornet"
Det högre huset tillåts ha en högre bottenvåning med entresol, 13
bostadsvåningar (en våning mer än tävlingsförslaget anger) samt
en terass i med dubbelhög takhöjd, vilket ger en totalhöjd på 48
meter. Ett högt hus som blir ett tillskott för Burlöv! Tornet ska annonsera stationens läge både från marken och från järnvägsspåren.

Det betyder att bottenvåningen har genomsiktiga fönster mot
omgivande gator. Förutom centrumverksamhet får bostadskomplement som gemensamma tvättstugor, cykelförråd eller gemensamhetslokaler finnas. Det ska finnas någon slags lokal bakom
fönsteröppningarna och blindfönster räknas inte som ett fönster.
Fasadlivet mot Stationstorget ska också följa de gränserna som
egenskapsgränserna i plankarta visar. Det för att skapa liv i fasaden
och en liten nisch med extra mycket förgårdsmark, för skyltning
eller uteplats.

Byggnaden kommer gestaltas med inglasade balkonger för att klara
bullerkraven i lägenheterna. Det är viktigt att balkongerna gestaltas
med omsorg och smäckerhet, så de bidrar positivt till helhetsintrycket av byggnaden. Även den högre byggnaden gestaltas med en
transparent översta våning med dubbel takhöjd, där det är möjligt
att ha en gemensam terass eller en verksamhet. Tornets samspelar
med den högre bebyggelsen i Svenshög liksom det planerade högre
huset i DP 262 för Burlöv C. Det högre huset ligger nordväst om
Burlövs centers norra entré och väntas spela väl med Kv Hanna.
Balkonger och burspråk
Balkonger och burspråk gör det offentliga rummet mer varierat och
spännande. Mot stationstorget får balkonger byggas över gator och
torg med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största
uthäng från fasaden på 2 m. På övriga bostadshus kan balkongerna
placeras lägre, men med ett maximalt uthäng över allmän plats
på 1 meter. Gällande kontorsbyggnaden får endast balkonger och
loftgångar endast förekomma mot gårdsidan, på grund av risk och
buller mot spårområdet.

Tornet ska bli 14 våningar högt.
(En våning
än bilden visar)
Bild:
Malmömer
stadsbyggnadskontor
Bild (tävlingsförslag): Fojab Arkitekter

En byggnad att jämföra höjdmässigt
(15 våningar) Mobilia av MKB och Jais
Arkitekter

Laga krafthandling 2021-04-15

En smal passage för gång och cykel går mellan Kv. Hanna och spårområdet. Passagen angränsar till järnvägens stödmur med bullerskydd och Kv. Hanna. Det finns en stor risk att passagen blir otrygg
på grund av en hög sockelhöjd i kvarteret och stödmuren mot
spårområdet. Det är därför viktigt bottenplanet/suterrängplanet utformas med öppningar mot passagen. Öppningarna ska ha en lokal
bakom sig (exempelvis cykelköket) och blindfönster accepteras inte.
Där det är omöjligt eller olämpligt med fönster och/eller dörrar ska
fasaden utformas med extra omsorg och detaljrikedom.
Fasad och material
I Burlöv finns många byggnader med tegelfasader. Flera är utförda
med mönstermurade tegeldetaljer. Detta ger en lokal karaktär åt
bebyggelsen. Att ta upp teglet i fasaderna är ett sätt att materialmässigt länka samman stationsområdet med Arlöv. Bottenvåningarna ska ges extra omsorg. Detaljer i murningen kan ge byggnadens
stora volymer en mänsklig skala och refererar till Arlövs tidstypiska
historiska byggnader med mönstermurning.

Visualisering kontorsbyggnadens fasad mot Stationstorget,
med en sporthall på taket

Bild: Fojab Arkitekter
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Särskild gestaltning
Sockelvåningar
Med för hög sockel kan hus lätt bli avvisande och livlösa mot gatan,
därför bör sockelvisningen vara högst 100 cm. Med denna höjd
erbjuds bra utblickar samtidigt som insyn förhindras då fönstrens
underkant ligger i överkant på förbipasserande ögonhöjd.

Exempel på  arkad och busshållplats:

Eftersom kvarteret måste ta upp så pass höga höjder mot både
järnvägen och Stationstorget behövs det extra uppmärksamhet
mot socklar och bottenvåningar. Socklar och fasader utan fönster
och dörrar ska utformas med extra omsorg och ska inte utgöra
en hel fasadlängd. Extra omsorg kan vara mönstermurning/reliefverkan, växtvägg eller klätterväxter på vajer, grafisk betong eller
utsmyckning med konstverk.
Gestaltning kring sockelvåningar och bottenvåningar kommer specifieras i genomförandeavtalet för att säkerställa att stationsmiljön
blir en attraktiv och trygg miljö för invånare och besökare.
Arkaden
Mot stationstorget ska en arkad finnas. Arkaden ska vara tillgänglig
för allmän gångtrafik. Arkaden ska utformas på samma sätt som
övriga huset och smälta in i dess gestaltning. Arkaden leder både in
i husets bottenvåning och ner mot Stationstorget.

Exempel på arkad. Här samverkar busshållplatsen och byggnaden.
(Foto från stadshuset i Malmö)

Arkaden är inte bara en gestaltningsprincip utan skapar också
möjlighet till väntan under tak. Bilden av kvarteret Hanna visar hur
kvarteret ser ut med uppglasade volymer, inglasade balkonger och
fasadval som i huvudsak består av tegel med inslag av glas, trä och
metall. Variation i höjdled och fasadliv bryter upp skalan.
Arkaden är en perfekt plats för väntan på tåget eller bussen. När
tornet kliver fram minskar platsen för busshållplatsen något,
tanken är att busshållplatsen ska och byggnaden ska samverka, likt
busshållplatserna vid Hansa gallerian eller stadshuset i Malmö.

Bottenvåning med grafisk betong
(Foto från Mobilia, Malmö)

18

Bottenvåning med mönster
Humana Äldreomsorg, Växsjö

Kv Hannas arkad och portik in till gården.

Bild: Fojab Arkitekter

Exempel på omsorgsfull gestaltning i bottenvåning:

Bild: https://www.sto.se

Klätterväxt på vajer

Bild: VegTech
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Uppglasade volymer
Den övre våningsvolymen på tornet och kontorsbyggnaden ska
utformas med genomsiktiga material, typ glasskivor eller perforerad plåt, i alla väderstreck. Detta är ett gestaltningsgrepp som
bryter upp volymernas skala i höjdled. Våningen ska dessutom ha
en högre våningshöjd för att särskilja sig från övriga våningar.
De transparenta volymerna kommer att lysa upp som lanternor
under kvälls- och vintertid, och synas både från järnvägen, torget
och kommande bebyggelse runt Burlöv C.

Här är en takterass med väggar/väggkonstruktion. En sådan
lösning ska tolkas som en översta våning och tolkas i enlighet
med bestämmelsen, förutsatt att den har en höjd på minst
6 meter, är synlig i hela sin höjd och genomsiktlig i samtliga
väderstreck.

Bild: Fojab Arkitekter

Dessa volymer ska fungera som identitetsbärare och landmärken
för byggnaden och i förlängningen även för kommunen. I volymen
mot spårområdet föreslås en sporthall och i volymen på tornet
föreslås en gemensam takterrass.
Bestämmelsen i plankartan reglerar den översta våningens höjd
och utseende. En takterrass med väggar/väggkonstruktion ska
tolkas som ett våningsplan och inrymmas inom angivna antalet
våningar.Om våningen utformas med öppen väggkonstruktion är
det viktigt att arbeta med belysning för att få samma effekt som om
det vore en volym med ett yttre skikt av glas.

Här den översta våningen är inbyggd och omsluten av genomsiktligt material, En sådan lösning tolkas som en översta
våning och tolkas i enlighet med bestämmelsen, förutsatt att
den har en höjd på minst 6 meter, är synlig i hela sin höjd och
genomsiktlig i samtliga väderstreck.

Bild: White Arkitekter

Exempel på genomsiktliga material:

En volym med genomsiktlig topp
Bild: http://www.antonini-darmon.fr/

Laga krafthandling 2021-04-15

En volym med genomsiktligt material som inte är glas, utan en
perforerad yta.
Bild: https://www.interiordesign.net/

En volym som i huvudsak är genomsiktlig m. stora fönster
Bild: Fojab Arkitekter
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Grönstruktur

Förgårdsmark
Byggrätterna begränsas av olika mängd förgårdsmark. Förgårdsmarken varierar mellan 1-4.5 meter. Förgårdsmarken kan fungera som
buffert för både bostäder och verksamheter. I denna buffertzon
finns plats att slå upp en dörr och att justera nivåskillnader. Förgårdsmarken möjliggör även placering av balkonger och utskjutande byggnadsdelar högre upp i huset.
Mot Lillevången är det minst 1,5 meter förgårdsmark, men här är
det möjligt att dra tillbaka byggnaden något, om man vill skapa en
bredare förgårdsmark.
Mot Stationstorget ska förgårdsmarken gestaltas med samma
karaktär som Stationstorget. Stationstorget är ett lutande torg med
mycket grönska. Karaktären utgörs av grönskande växtbäddar med
både buskar och träd. Gestaltning av förgårdsmarken mot stationstorget ska samordnas med Burlövs kommuns tekniska avdelning.
Mot gatorna kan förgårdsmarken delvis planteras, men mot torget
och gränden ska förgårdsmarken gestaltas som intilliggande allmän
platsmark för att intrycket av golv från vägg till vägg. Vid plantering
av större träd ska tillgänglighet för buss och sopbil tas i beräkning,
då stora trädkronor kan vara ett störningsmoment.
Gårdsrum
Eftersom kv. Hanna ska gestaltas som ett sammanbyggt kvarter
med bland annat bostäder ska gården gestaltas som en grön bostadsgård innehållandes träd och planteringar.

Allmänna platser

Torgytan
I kvarterets sydvästra del, finns en sektion planlagd som en torgyta.
Syftet med denna yta är att samnyttja olika trafikslag, gång och
cykel samt ut och infartstrafik till parkeringshuset i kvarteret.
Det är viktigt att byggnaden möter upp denna yta, genom att ta
ut höjdskillnaderna med trappsteg eller ramper för att undvika en
hög sockelvisning mot ytan. Mot den angränsade fastigheten finns
ett staket, det är viktigt att skapa en bufferzon mot staketet. Om
möjligt ska det finnas en yta med gräs/planteringar och/eller träd.
Stationstorget
Torget närmast stationen är ett grönt, planterat stationstorg med
trappor och ramper. Torget tar upp höjdskillnaden mellan Hantverkaregatan och stationstunneln samtidigt som det inbjuder till
vistelse med sittplatser och planteringar. I torgets östra del finns ett
rörelsestråk för gående. Torgets utformning och karaktär beskrivs
ingående i detaljplan 262, för Burlöv Centralstation.
Stationstorget beskrivs som ett torg med grönskande planteringsöar, träd, konstinslag, sittbänkar i trä och linspänd belysning som
bildar ett tak över torget. Stationstorget har en varierande markbeläggning, där de tillgängliga gångstråken markeras med hjälp av
markbeläggning.
Stationstorget ska mötas upp med öppna bottenvåningar med antingen centrumverksamhet eller bostadskomplement för att skapa
en trygg och säker plats.

Takterrasser med grönska
Volymerna i söder ska gestaltas med gröna tak och/eller grönskande takterrasser för vistelse.

Visualisering av Stationstorget
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Bild: Architema atchitecs

Exmpel på en yta där trafikslag samnyttjas, men tydlighet uppnås genom markbeläggning och
skyltning. Foto från Mobilia Malmö.
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Höjder

Hantverkaregatan ligger 4 m högre än tunneln som är entrén till
tågstationen. Lutningen har studerats noga och olika rörelsestråk
skapats över platsen. De höjder som är fastlagda i DP 262, för
Burlöv Centralstation, är +2.3 vid ingången till stationstunneln och
+ 6.2 vid Hantverkaregatan, mellan Stationstorget och Hannatorget.
Förutom den tillgängliga slingan på torget föreslås ett tillgängligt
stråk längs Kv Hannas fasad mot Stationstorget. Anslutningen till
stationstorget ska vara tillgänglig och utformas i samarbete med
Burlövs Kommun.

Exempel på hur marken höjdskillnader tas upp genom trappor och ramper i
anslutning till ett torg. Foto från Mobilia i Malmö.

Ingången till stationstunneln ligger på marknivå +2.3 ,
ca en våningshöjd lägre än omgivande bebyggelse.

Laga krafthandling 2021-04-15

Visualisering av Hannatorget och intilliggande
bebyggelse, framför Burlövs Center

Bild: WSP

Tågplatformen ligger i nivå med omgivande bebyggelse

Bild: Brunnberg och Forshed

Bild: WSP
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Fram�da traﬁksitua�on

Fram�da busstraﬁk

Södra stambanan
Burlövs nya pendlarstation

Södra stambanan
Burlövs nya pendlarstation

Huvudled
Lokalgata
Mindre lokalgata

Busslinje mot Lomma
Busslinje Malmö - Lund
Busslinje mot Staffanstorp

Busshållplats
Färdväg buss
Gång och cykelväg

Busshållplats

Gångfartsområde

Planerad bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Kv. Hanna

P Pendlarparkering
Kv. Hanna
Planerad bebyggelse
Befintlig bebyggelse

P

0

100m

Diagram som visar föreslagen ny trafiksituation enligt DP 262, Burlöv C samt angöringstrafik till Kv Hanna.

Trafik
Kvarteret Hanna är mycket lättillgängligt med de flesta trafikslag.
Den nya bebyggelsen måste förhålla sig till en komplex trafiksituation med rörelser och stråk i olika nivåer, som till huvudsak regleras
i detaljplanen för Burlöv C, DP 262.

Gång- och cykel
Detaljplanen innehåller ingen trafik för gång och cykel förutom på
torgytan. Angränsade stråk finns beskrivna i detaljplanen för Burlöv
C. Det går en cykelväg som ansluter till torget och som sedan
fortsätter i en gång och cykelväg runt kvarteret i norr. Cykelbanan
svänger för att hantera lutningen ner mot järnvägstunneln, som
kvarteret kommer behöva ansluta till. Cykelparkeringar kommer
finnas längs med cykelbanan norr om kvarteret. På intilliggande
Stationstorget finns en tillgänglig gångpassage ner till stationstunneln. Kvarteret ska ansluta till torget och Hantverkaregatan på ett
tillgängligt sätt.

Tågtrafik
När ombyggnaden av Södra stambanan är klar i slutet av 2023
kommer Burlöv Centralstation få sexminuterstrafik och både Pågatåg och Öresundståg kommer att stanna vid stationen.

Busstrafik
När stationen är utbyggd kommer även busslinjerna utökas och få
tätare turer. Den befintliga busshållplatsen söder om Burlöv Center
flyttas till det nya busstorget mellan Stationstorget och Hannatorget. Buss 130 (Malmö-Lund) kommer stanna här.
Det planeras även för två nya busslinjer till Staffanstorp och Lomma
med Burlöv C som slutstation. Dessa vänder vid bussvändplatsen
söder om Kv. Hanna. Bussen mot Lomma tidsreglerar även vid hållplatsen. Bussen till och från Staffanstorp tidsreglerar och stannar
vid en ny hållplats strax söder om korsningen Hantverkaregatan/
Vånggatan.
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Diagram över planerad busstrafik

Arkaden vid Stationstorget är tänkt att fungera som en väderskyddad väntplats för bussresenärer och besökare. Exempel på detta är
busshållplatserna vid Hansa gallerian eller stadshuset i Malmö.

Biltrafik

Biltrafik för in och utfart medges på torgytan. Biltrafiken är dock
underordnad fotgängare och cyklister och får köra där på deras
villkor. Torgytan ska utformas som ett gångfartsområde där de olika
trafikslagen samnyttjar ytan. En varierande markbeläggning och
åtgärder som trafikhinder och/eller planteringar kan förekomma
för att öka trafiksäkerheten.
Samnyttjande av ytor
Kv. Hanna står inför en komplex trafiksituation där kvarteret har
två sidor (mot spåret och Stationstorget) där motortrafik inte kan
eller får förekomma. Framför den södra sidan ligger dessutom en
planerad vändplats för vändning och tidreglering av regionbussar. I
normala fall har ett stadskvarter fyra tillgängliga sidor.
Komplexiteten i blandningen av trafikslag med olika destinationer,
vissa påväg till stationen och vissa påväg till Kv Hanna. Lösningen i
trafiksituationen ligger i ett samnyttjande av ytorna framför de två
tillgängliga sidorna, mot vändplatsen och mot Amerikanska bilimporten. Det krävs flertalet åtgärder i trafikreglering och utformning
av marken för att omgivningen ska bli trafiksäker och tydlig för alla
trafikanter.

Parkering
Generellt ska ny bebyggelse i Burlövs kommun följa Parkeringsprogrammet för Burlövs kommun (2016 rev. 2019). Kommunen har i
detta fall valt att pröva mobilitetslösningar i gengäld mot en lägre
parkeringsnorm. Dels för Kv. Hanna är unikt i sitt kollektivtrafiknärma läge men också för att möjligheterna till parkering på egen
fastighet, t.ex. underjordisk parkering, är små med tanke på höjdförhållanden och ledningen som går under mark genom kvarteret.
Tävlingsförslaget innehåller 21 parkeringsplatser så olika mobilitets-
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Principsektioner

D-D

TAKTERRASS / PLAN 14

A-A
B-B

PLAN 13

PLAN 12

C-C

PLAN 11

PLAN 10

PLAN 09

PLAN 08

PLAN 07

PLAN 06
PLAN 4 PADEL

UTOMHUS-PADEL

PLAN 05
PLAN 04

PLAN 05

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 02

PLAN 03

ENTRESOL

PLAN 02

KONTOR 03

KONTOR 02

KONTOR 01
(GARAGE)

PLAN 01
gång

Förgårdsmark

Kv. Burlöv C

1m

1m

cykel

gatup.

körfält

gång+hållplats

3m

plantering
2.5 m

6m

5.5 m

förgårdsmark

Spårområde

GYM
(CYKEL)

+6.25

1m
förgårdsmark

fas�ghetsgräns �ll fas�ghetsgräns
totalt må� : 18 m

+2.85

En arkad här kan användas som väderskydd
för väntade bussresenärer.

Sektion A-A mot Hantverkaregatan och stationstorget

5m

cykelp.

gång- och
cykelväg
3m

0,5 m

2m

stödmur

0,5 m

från fas�ghetsgräns
tot. bredd 10 m

PLAN 04 / PADEL

KONTOR 03

KONTOR 02

TAKTERRASS / PLAN 1

KONTOR 01

+6.25

möjlig plats för sophämning

PLAN 13

Spårområde

GARAGE

(FRD)

(PORTIK)

PLAN 12

CYKEL

PLAN 11
1m
förgårdsmark

Sektion B-B över bostadsgården

PLAN 10

från fas�ghetsgräns
tot. bredd 10 m

5m

PLAN 09

PLAN 08

PLAN 07

PLAN 06

Möjlig trädplantering

PLAN 05
PLAN 04

PLAN 03

PLAN 02

ENTRESOL

bef. stängsel
Kv. Hanna

5m

1.5 m
förgårdsmark

1m
gång

Kv. Hanna

0.4 m
buﬀertzon

5m

Tidsreglering buss

Infart bil

1.5 m
förgårdsmark
Vändplats

totalt må� �ll plantering,
från fas�ghetsgräns: 15 m

1m
gång

Hantverkaregatan
Tidsreglering buss
Plantering

0.4 m
buﬀertzon

Infart bil

Vändplats

totalt må� �ll plantering,
från fas�ghetsgräns: 15 m

Sektion C-C mot vändplatsen

Hantverkaregatan

Plantering

bef. stängsel

amerikanska
motorimporten

torgyta
gångfartsområde
0,25 m

7.25 m

Kv. Hanna
torgyta

förgårdsmark
amerikanska
motorimporten
1m

fas�ghetsgräns �ll fas�ghetgräns
totalt må� : 7.75 m

gångfartsområde
0,25 m

7.25 m

5m

förgårdsmark
1m

fas�ghetsgräns �ll fas�ghetgräns
totalt må� : 7.75 m

PLAN 01

Kv. Hanna

5m

Kv. Burlöv C

gång

Förgårdsmark
1m

cykel

Kv. Burlöv C
1m

3m

gatup.

körfält
Förgårdsmark
plantering
2.5 m
6m
1m

gång
1m

gång+hållplats
cykel
gatup.
5.5 m
3m

fas�ghetsgräns �ll fas�ghetsgräns
totalt må� : 18 m

+6.25

förgårdsmark
körfält

plantering
1m
2.5 m

6m

5.5 m

fas�ghetsgräns �ll fas�ghetsgräns
totalt må� : 18 m

Sektion D-D mot Amerikanska motorimporten

Principsektionerna har framtagits
med underlag från Fojab Arkitekter.
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Fram da traﬁksitua on II
Södra stambanan
Burlövs nya pendlarstation

P Boende och besöksparkering
Bussen stannar

Hämningsfordon stannar
Gångpassage

Kv. Hanna
Planerad bebyggelse
Möjlig HKP

P

10m

50m

10m

Diagram som visar möjligt samnyttjande av vändplatsen

Diagram som visar möjliga uppställningsplatser för räddningstjänst,
samt 50 meters radie från dessa.

lösningar är ett krav för att kvarteret ska fungera.

Angöring till parkering

Framtida möjligheter att samnyttja och/eller köpa parkeringsplatser
på andra fastigheter ska undersökas. Ett parkeringshus finns med
i detaljplanen för Burlöv C. Kommunen har även en fastighet norr
om spåren där ett parkeringshus kan komma att bli aktuellt. Pendlarparkering finns norr om spåren.
Parkering för avsläppning/korttidsparkering kommer finnas i form
av gatuparkering längs med Hantverkaregatan och Vånggatan.
Inom användningsområdet får endast 30 % av bebyggelsens bruttoarea vara parkering, vilket utgör ungefär ett plan av byggnaden.
Utmaningen i detta beror på utformningen av in- och utfarten,
där biltrafik ska samsas med gång och cykeltrafik som ska ner till
stationstunneln.
En del av det vinnande förslaget var mobilitetslösningar. Mobilitetslösningarna är en förutsättningen för en lägre parkeringsnorm.
Mobilitetslösningar som föreslagits i tävlingsförslaget:
• Bilpool i huset inkl. lånesläp
• Lådcykelpool
• Elcykelpool
• Varuleveranser
• Cykelkök / Drevet t ex
• Cykelverkstad
• Paket/matkasseutlämning
Det är viktigt med lättillgänglig och trygg cykelförvaring. Fler
cykelplatser kommer även behövas, då det till stor del ersätter de
korta resorna. Andra idéer kan vara mer socialt förankrade som
subventionerat kollektivtrafikkort, mobilitetsavsvaring som arbetar
med uppföljning och förbättringsarbete samt informationstavlor
om buss och tågavgångar. Nya digitala lösningar som appar för
samåkning med privat bil kan också vara med smart lösning för att
minska bilanvändandet.
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50m

Angöring till parkering sker genom infart på torgytan väster om
kvarteret, genom vändplatsen. Infarten sker på gående och cyklisters villkor. De olika trafikslagen ska uppmärksammans på dess
samexistens genom olika markbeläggningar och farthinder.

HKP-Parkering
Enligt Boverkets byggregler, BBR, ska en angöringsplats för bilar finnas och att parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas
efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus.
I tävlingsförslaget "Stadsbruket" beskrivs den tillgängliga parkeringen i parkeringshuset, där det är möjligt att ta sig vidare till
verksamheter och bostadsgård via en hiss.
Ett annat alternativ kan också vara att anlägga en tillgänglig
parkering på bostadsgården, men då detta sker på bekostnad de
boendes gröna vistelseyta bör det undvikas. I detaljplaneprocessen
har ett läge för handikapparkering i portiken i kvarterets södra del
diskuterats.

Angöring för sophämtning
Angöring för hämtningsfordon sker på kvarterets södra sida. Angöringsytan samordnas med infart till parkering och vändplats för
buss.

Tillgänglighet och avstånd
Eftersom kv. Hanna angränsar till både spårområde och ett stationstorg är möjlighet för tillgänglig angöring svårare än normalt.
Här kan kreativa lösningar som tillgängliga angöringsparkeringar i
parkeringsgaraget behöva tillämpas.
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Räddnings- och utrymmesvägar
För att räddningstjänsten ska kunna anses ha tillträde till en byggnad bör avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens
fordon och byggnadens angreppspunkt normalt inte överstiga 50
meter. Både torget och vändplatsen kan användas som uppställningsplats vid olycka.
Om nödvändigt kan även ett mindre räddningsfordon köra ner på
torget för att komma så nära kvarterets norra sida som möjligt.
Stationstorget kommer att behöva utformas för tillgänglighet för
räddningsfordon. Detta är även för att möjliggöra för angöring
vid olyckor runt spårområdet. I och med brist på plats är det inte
säkert att fordonet kan vända, då kan räddningsfordonet köra runt
kvarteret på gång och cykelvägen.
Miljörum
Det finns ett allmänt råd från Boverket om ett maximalt avstånd på
50 meter från byggnaders entréer till avfallsutrymmen och avfallsanordningar i flerbostadshus.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp (pumpstation)
Kv. Hanna kan anslutas till vatten och avlopp i området. Planområdet ingår i VA-SYDs verksamhetsområde.

Dagvatten
Dagvatten från planområdets södra och östra delar leds mot dagvattennätet som finns i Hantverkaregatan. Dagvatten från resterande av planområdet går via stationstorget som kommer anläggas i
samband med att kv. Hanna och stationsområdet byggs. Torget är
gestaltat med gröna partier i form av terrasser där den övre sidan
är i nivå med omgivande mark så att dagvatten kan rinna in på
grönytan och fördröjas. Under de planterade ytorna kan större volymer vatten tas omhand i underjordiska magasin. En del dagvatten
kan även tas om hand lokalt på bostadsgården och på gröna tak/
takterrasser.
Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i tunneln under spåren. Vid tunneln kommer det finnas en pump för att
hantera vattnet. Det är dock viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål att tidvis stå under vatten. Åtgärder
som gröna tak, raingardens och liknande kan minska översvämningsriskerna något.

El, fjärrvärme, gas (nätstation)
Nya nätstationer för elförsörjningen i området har planerats för
den nya bebyggelsen. De finns med i detaljplanen för Burlöv Centralstation.
•

Kvarteret kan anslutas till fjärrvärmenätet. EON värme är
distributör.

•

Gasledningar finns i området som kvarteret kan anslutas till.

Bredband
Fiber finns längs en del av Hantverkaregatan och i cykelvägen runt
kv Hanna. Kvarteret kan anslutas till fibernätet.

Laga krafthandling 2021-04-15

Övriga ledningar
En VA-ledning i området ska flyttas till gång- och cykelvägen väster
om kvarteret för att sedan gå norrut under järnvägen. Ledningen är
idag fortsatt i bruk men flytten planeras innan byggnadsarbete kan
påbörjas.
Under kvarteret ligger också en styrborrad fjärrvärmeledning
som kommer att ligga kvar. Ledningen går genom västra delen av
kvarteret och sedan norrut under järnvägen. Ledningen är dragen
i skyddsrör. I kvarterets södra del ska man kunna schakta för att
kunna dra fram ledningen.
Ledningsägaren har meddelat att det går att bygga på ledningen,
men att den begränsar möjligheten att bygga källarplan på delar av
kvarteret. Byggnadens konstruktion ska utformas med hänsyn till
befintlig ledning.
Inom planområdet finns även några tele- och nät-ledningar som
är tagna ur drift men ligger kvar i marken. I nuläget planeras dessa
ledningar inte tas i drift men för markarbete bör exakt position på
ledningarna fastställas genom kontakt med ledningsägare.

Avfall
Avfallshantering för hushållsavfall ombesörjs av VA SYD. Angöring
för hämtning av avfall sker på kvarterets södra sida, vid vändplats
för buss.
Planeringen av avfallshanteringen avgörs vid kommande bygglovsprövning och bygganmälan.
En kretsloppsplan där avfallshantering ingår är utställt för samråd
under maj 2020. Planen är ett samarbete mellan VA SYD, Malmö
Stad och Burlövs kommun. Om det finns en beslutad plan för avfall
ska denna följas. I kretsloppsplanen står b.la:
Hämtning
"Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgräns, vid
en med VA SYD överenskommen plats eller vid en av VA SYD anvisad
plats.
Fastighetsinnehavare har ansvar för anordnande och underhåll av
hämtningsplats, samt att det är tydligt skyltat var den finns.
Hämtningsplats ska utformas och underhållas så att krav på god
arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls samt att risk för driftavbrott,
olägenhet och olycksfall minimeras.
Hämtningsplats för kärl ska vara belägen så nära uppställningsplats
för hämtningsfordon som möjligt och avståndet får inte överstiga
50 meter, om inte annat godkänns av VA SYD."
Dragväg
"Fastighetsinnehavare ska tillse att den väg som kärl eller slang
behöver dras av hämtningspersonal hålls i sådant skick att kärl eller
slang utan svårighet kan förflyttas och att krav på god arbetsmiljö
uppfylls. Dragväg ska ha bra belysning, hållas fri från hinder, röjas
från snö och hållas halkfri. Dörrar ska ha uppställningsanordning
som enkelt kan aktiveras."
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Uppställningsplats
"Uppställningsplats för hämtningsfordon ska utformas så det finns
plats att hantera behållare, att krav på god arbetsmiljö uppfylls
samt att risk för trafikstörning, driftavbrott, olägenhet och olycksfall
minimeras."

Geoteknik och grundläggning
Geoteknisk och miljöteknisk utredning
Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har genomförts av WSP 2017-10-05. Avseende grundläggning så kan grundläggning troligen utföras utan några förstärkningsåtgärder genom
platta på mark.
Förslaget ska dock ta hänsyn till de underjordiska ledningarna som
finns under planområdet.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Förfarande
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, eftersom den
tidigare var del av Detaljplan för Burlöv C, vilken bedömdes vara av
betydande intresse för allmänheten.
Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under
våren 2021.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit
laga kraft. Planens genomförande innebär att mark som nyligen
planerades som allmän plats i i DP 262 för Burlöv C planeras om.
Genomförandetiden för DP 262 för Burlöv C har inte gått ut.

Ansvarsfördelning
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av all allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan
exploateringen påbörjas.

Avtal
Markanvisningsavtal
Ett markanvisningsavtal tecknades mellan kommunen och exploatören under våren 2020. I detta ges vinnaren i markanvisningstävlingen ensamrätt att under viss tid, genom att ta fram ett detaljplaneförslag, pröva sitt vinnande förslag ”Stadsbruket”. Här regleras
också hur arbetet med detaljplanearbetet ska ske, vilka tidsplaner
som ska gälla och att ett genomförandesavtal ska tecknas innan
detaljplanen antas.

Mark som tidigare planerats som allmän platsmark och allmän gata
regleras antingen till allmän platsmark med annan funktion eller
kvartersmark. Burlövs Kommun äger och förvaltar den berörda
marken. De ändringar som gjorts har bedömts nödvändiga för att
skapa en så bra boendemiljö- och kringmiljö som möjligt, samt
klara ställda krav gällande parkering och tillgänglighet. Dessa krav
togs inte fullt beaktning i planprocessen för den beslutande detaljplanen, DP 262.

Genomförandeavtal
Genomförandeavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan detaljplanen antas. Avtalet reglerar, förutom markförvärvet, vem som bekostar och ansvarar för vad i genomförandeskedet
såsom tex lantmäteriförrättningar, övrig infrastrukturella utbyggnader, flytt av ledningar garantier, etapper, fasadutformning, ev.
inlösen av mark m.m. I genomförandeavtalet finns även ytterligare
möjlighet att säkerställa att kvarteret lever upp till det inlämade
tävlingsförslaget.

Kv Hanna bedöms vara av stor allmän vikt för utvecklingen av
stationsområdet och Burlövs Kommun och ändringar görs i enighet
med Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 39 § 1. Kv Hanna är ett
strategiskt utvecklingsprojekt som är startskottet för en ny stadsdel
runt den nya pendlarstationen i Burlöv. Kvarteret bidrar till stadsliv
och trygghet i stationens direkta närhet.

Andra avtal
Avtal mellan ledningsägare inom planområdet kan behöva tecknas.
Eventuell flytt av ledningar bekostas av den som orsakar behov av
flytt, om inte annat anges i genomförandeavtalet.

Ändringarna i planen påverkar inga privata fastighetsägare och
inskränker inga byggrätter, utan påverkar endast kommunens egna
allmänna platsmark. Ändringarna påverkar fastigheterna Tågarp
15:1, 15:10 och 21:37.

Fram�da traﬁksitua�on
Södra stambanan
Burlövs nya pendlarstation
Ny plangräns
Tidigare plangräns
Regleras till kvartersmark
Regleras till allmän plats med
ny funktion

Ett avtal avseende mobilitetslösningar kommer upprättas eller
inkluderas i genomförandeavtalet. Avtal gällande parkeringsköp på
annan fastighet kan komma upprättas mellan exploatör och annan
fastighetsägare eller exploatör och Burlövs Kommun.
Nyttjanderätt
Trafikverket har under utbyggnadstiden nyttjanderätt över marken
inom planområdet i form av ett tillfälligt servitut under utbyggnadstiden av Södra stambanan fyra spår. Nyttjanderätten påverkas inte
av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastigheterna Tågarp 15:1, Tågarp 15:10 och Tågarp 21:37 kommer
sannolikt att regleras till en eller flera fastigheter. Fastighetsbildning
kommer ske i ett senare skede.
Kommunen ansöker om nödvändiga lantmäteriförrättningar. Ansvar
och kostnader för samtliga lantmäteriförrättningar till följd av detaljplanens genomförande regleras i genomförandeavtalet.

karta som visar planens nya gränser
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Ledningsrätt, servitut
Ledningsrätt finns på flera fastigheter. Om befintliga ledningar behöver flyttas till nytt läge ska gällande ledningsrätter omprövas av
Lantmäteriet. Den som förorsakar flytten ansvarar för och bekostar
eventuell förändring av ledningsrätter och lantmäteriförrättningar.
Detta regleras vid behov i genomförandesavtal och i avtal med
ledningsägare.
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Dikningsföretag
Inom området finns ett dikningsföretag; DF Tågarp nr 1 år 1938,
båtnadsområde. Dikningstaget ligger till 100 % inom verksamhetsområde för dagvatten och anläggningen har ersatts av dagvattennätet. Dikningsföretaget kommer att upphävas vid senare tillfälle,
av Burlövs kommun och/eller VA SYD.
Fastighetsplan
Fastighetsplan erfordras ej.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Marken säljs med gällande detaljplan. Kostnader för planläggning
åligger Burlövs Kommun och beskrivs närmare i markanvisningsoch genomförandeavtal.
Kostnader för VA
VA-SYD är huvudman för vatten- och avlopp i Burlövs kommun. De
anvisar förbindelsepunkter och exploatören erlägger anslutningsavgift vid anslutningstillfället gällande kommunal VA-taxa.

Tekniska frågor
Befintliga ledningar
Flytt av befintliga ledningar ska bekostas av exploatören, om inte
annat anges i genomförandeavtalet. Innan byggnation påbörjas ska
ledningsägare kontaktas och exakt position av ledningar avgöras.
Ett u-område finns för den befintliga fjärrvärmeledningen. Planområdet omges av allmän platsmark och möjligheter finns att flytta
ledningen dit om behov uppstår.
Markföroreningar
Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked beviljas.
Kostnad för provtagning och eventuell marksanering regleras i
markanvisnings/exploateringsavtal.
Buller
Om bebyggelseförslaget i bygglov skiljer sig från förslaget som varit
underlag till detaljplanen och visas i illustrationsplanen, måste en
ny bullerutredning tas fram. Kostnad för detta reglas i exploateringsavtalet. Beskrivna åtgärder för att uppnå godkända bullervärden ska vidtas.
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Konsekvenser
Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken
(MB) i enlighet med 5 § förordningen (1998:896) om hushållning
med mark och vattenområden mm.
Miljöbedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har
ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Miljökvalitetsnormer
Vattenkvalitet
Ytvatten från den största delen av planområdet har Alnarpsån
som recipient. Ån har sin källa i närheten av Hjärup, Staffanstorps
kommun, och rinner genom Åkarp och Arlövs Företagsby på sin
väg ner mot Alnarps strandängar och Öresund. Alnarpsån har av
Länsstyrelsen klassificerats med dålig ekologisk status på grund av
övergödning och miljögifter. Vattnet som släpps från planområdet
ska därför inte hålla sämre kvalitet än det som släpps idag och ha
en maximal utsläppsmängd på 1,5 liter/sekund. Södra delen av
planområdet har Kalineån som recipient. Kalineån och Alnarpsån
mynnar ut i Öresund vid Tågarps hed, ca 100 meter från varandra.
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvattenförekomster överskrids då förslaget
inte bedöms ge mätbara effekter på vattenkvalitet. Mängden
hårdgjord inom planområdet yta bedöms öka något, men vägs upp
av en mer ordnad dagvattenhantering i omgivningen till följd av
genomförande av detaljplan för Burlöv Centralstation (Laga kraft
2019-11-10).
Luftkvalitet
Förslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för
utomhusluft överskrids. För luft visar uppmätta föroreningshalter
i kommunen på förhållandevis låga halter. I de flesta fall ligger
den allmänna luftföroreningshalten med stor marginal till angivna
normer. I Framtidsplanen (översiktsplan) för Burlövs kommun tar
kommunen ställning för att verka för att miljökvalitetsnormerna
innehålls såväl inom kommunen som i grannkommunerna. Syftet
med nyetableringen av en pendlarstation i Burlövs kommun är
att få tätare tågtrafik och därigenom ett ökat tågpendlande, vilket
minskar bilberoendet och även luftföroreningarna. Anläggandet
av pendlarstationen syftar också till att avlasta Malmös gaturum
från bilar, då byte av färdmedel istället kan ske i Burlövs kommun.
Planen kan därmed bidra till att förbättra förutsättningarna för att
innehålla miljökvalitetsnormerna i Malmö.
Trafik
Den trafikökning som planen medför bedöms vara försumbar. Parkeringslösningar kommer utredas vidare och fastställas i genomförandeavtal.

I det fall schakting blir aktuellt inom fastigheten bör en kompletterande miljöteknisk provtagning av schaktmassorna utföras för
bestämning av föroreningsgrad och möjlighet till återanvändning.
Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela
kommunen har normalrisk mark för radon vilket innebär halter
mellan 10 och 50 kbq/m3. Grundläggning rekommenderas utformas radonskyddad.
Lukt
Angränsade planområdet finns ett bageri. Lukten bedöms inte vara
störande.
Vibrationer
I samband med att Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår togs
fram gjordes en mätning av markvibrationer från tågtrafik. I Arlöv
utfördes mätningen i en befintlig bostadsfastighet (Industrigatan
14) belägen på ca 20 meters avstånd från järnvägen. Resultatet av
mätningen visar att vibrationsnivån i nuläget med dagens tågtrafik
inte överstiger 0,1 mm/s. Riktvärden för vibrationer anges endast
för bostäder inomhus i rum till 0,4 mm/s RMS. Resultatet visar
att man kan förvänta lika vibrationsnivå i framtiden jämfört med
nuläget.

Buller / Buller och störningsskydd
Hela kv. Hanna är bullerutsatt. Buller kommer från Järnvägen, Hantverkaregatan, Lundavägen och Vånggatan. Vid järnvägen planeras 3
m höga bullerskydd på bägge sidor om spåren.
En bullerutredning har tagits fram till detaljplaneförslaget för Burlöv Centralstation (ÅF 181002). I den slutgiltiga utredningen finns
inte kv. Hanna med, men kvarteret finns med i ett tidigare utkast
(ÅF Utkast 2 180828). Utredningar har sedan kompletteras med
det vinnande tävlingsförslaget. (ÅF 2020-06-17). Utredningen har
legat till grund för beslutet att utveckla Kv. Hanna.
Kv Hanna bedöms ha en bullerskärmande effekt för de befintliga
bostäderna vid Vånggatan. Kvarteret har också en bullerskärmande
effekt på de övriga nya byggnaderna i detaljplanområdet. ( DP 262
Burlöv C)
Byggnaderna ska utföras med erforderliga åtgärder för att uppfylla
gällande riktvärden för buller inom respektive verksamhetsområde,
enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Exempel på dessa åtgärder är inglasade balkonger och
lokala bullerskydd på bostadsgården. Åtgärderna beskrivs i under
avsnittet förutsättningar och i bullerutredningen.

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Markföroreningar har undersökts (WSP rev. 181210). Resultaten
visar att föroreningsgraden är låg. Det bedöms därför inte nödvändigt att utföra ytterligare miljötekniska markundersökningar innan
färdigställandet av detaljplanen.
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Juni 12.00

Juni 15.00

Vår / Höst 12.00
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50m

Diagram som visar riskavstånd från södra stambanan.

Risk - Transportled farligt gods och bilverkstad
En riskutredning för området har tagits fram (ÅF 171110). Riskutredningen har även kompletteras med ett PM efter tävlingsförslaget (ÅF 20.06.09). Det finns ett antal riskkällor som påverkar
kv. Hanna. Det går farligt gods på Södra stambanan. Risknivåerna
för leden drivs främst upp av risken för olyckor förknippade med
brandfarliga vätskor samt giftiga gaser (klor).
Trafikverket har generella rekommendationer för avstånd mellan
järnväg och bebyggelse som är 30 m. Riskutredningen föreslår dock
att det är möjligt att mindre känslig verksamhet, som t.ex. kontor,
kan placeras närmare järnvägen. Utredningen föreslår ett bebyggelsefritt område som är 15 m. På så vis kan bostäder och annan
mer känslig bebyggelse byggas i skydd av dessa och avståndet mellan bostäderna och järnvägen blir då 30 m.
Dialog har förts mellan kommunen och Trafikverket om dessa
avsteg från de generella rekommendationerna, då båda riskutredningarna visar att det är möjligt att bygga inom spannet 15-30
meter. Bedömningen har gjorts att denna bebyggelse är av sådan
betydelse för områdets utveckling och för kommunen i stort att ett
avsteg är befogat och väl avvägt.
Riskutredningen har konstaterat att risknivån inom området är relativt hög. Risknivån ligger inom ALARP-området avseende individrisk
och samhällsrisk i området. Därför ska riskreducerande åtgärder
göras.
De riskreducerande åtgärderna beskrivs i avsnitt om förutsättningar.
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Natur- och kulturmiljö
Förslaget bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för
natur och kulturmiljön. Planförslaget innebär att delvis exploaterad
mark i centralt läge och med goda kollektivtrafikförbindelser tas i
anspråk för ny stadsbebyggelse.
Detaljplanen innehåller en bostadsgård, eftersom en parkeringskällare inte är möjlig är förutsättningarna goda för en grön och
prunkade bostadsgård. Tävlingsförslaget innehåller även olika gröna
tak och terrasser för grönska, odling och vistelse.
Förslaget kommer verka som en barriär för buller gentemot bakomliggande fastigheter, tex. villaområdet Lillevången.
Förslaget är högre mot Stationstorget för att annonsera den stationsområdet. Byggnaden går sedan ner i höjd mot Lillevångsområdet. Den lägre byggnadshöjden i söder gör även att solen kan leta
sig ner på gården.

Skuggstudie
En skuggstudie har genomförts. Kvarteret skuggar mestadels
allmän platsmark. Stationstorget kommer till stor del används för
att skapa en tillgänglig passage till stationstunneln, och stationstorgets primära syfte är inte för längre vistelse. Hannatorget framför
Burlöv Center kommer istället fungera som ett marknadstorg med
bra solläge.
Bostadsgården har relativt goda solförhållanden då den högre
byggnaden är placerat i ostligt läge och därmed inte skuggar
bostadsgården nämnvärt. Det bästa solläget är mot kontorshuset.
Bostadskomplement över 50 m2 måste ha en takterass som en del
av bostadsgården. Terassen kan innebära ett mervärde för de boende, där man kommer upp en våning och därmed får fler soltimmar.
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Burlöv stations läge i Öresundsregionen

Riksintresse för kommunikation
I och med stambanans utbyggnad kommer Burlövs station att bli en
regional pendlarstation med samma turtäthet som Hyllie station.
Stationen kommer att få tiominuterstrafik med Öresundståg och
Pågatåg. Det kommer att gå direkttåg till bland annat Köpenhamn.
Ombyggnaden beräknas vara färdig 2023. 2030 beräknas cirka
6000 resenärer passera stationen varje dygn.
Utbyggnaden av Burlövs station skapar goda förutsättningar för
bebyggelse, verksamheter och handel i kollektivtrafiknära läge.
Den redan utbyggda infrastrukturen och handelsområdet Burlöv
Center bidrar ytterligare till platsens lämplighet. Förhoppningen
är att en förändrad markanvändning inom planområdet ska stärka
riksintresset genom en utveckling av stationsnära områden och att
därmed en fortsatt utveckling kan ske av detta dynamiskt framväxta
riksintresse.
Utbyggnaden av Burlövs stationsområde blir startskottet på en ny
stadsdel med kollektivtrafik och hållbart resande i fokus. Bostäder,
kontor och handel runt stationen ger ett bra resandeunderlag för
den nya pendlarstationen, hjälper de befintliga verksamheterna att
blomstra och är essentiellt för ett levande och tryggt stationsområde.
Utveckling tack vare järnvägen
Historiskt sett har Arlöv utvecklats genom utbyggnad av infrastruktur och kommunikation. 1850 byggdes Södra stambanan och kort
senare Västkustbanan, vilket skapade goda förutsättningar för Sockerbruket som senare grundades 1869. 1871 fick Arlöv en järnvägsstation, som då låg vid Järnvägsgatan, vid sockerbruket.
Den nuvarande stationen, Burlövs station, kom till 1983 och då
hade även motorvägarna E6 och E22 byggts. Handelscentret Burlöv
Center placerades strategiskt vid de nya kommunikationsmöjlighe-
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terna. 2024 är Burlövs station en fullt utbyggd pendlarstation och
ger kommunen möjligheter att utvecklas ytterligare.
Bebyggelsefritt avstånd
I normala fall har trafikverket ett bebyggelsefritt avstånd för ny
bebyggelse på 30 meter från järnvägen. I detta fall blir det bebyggelsefria avståndet drygt 16 meter.
Då det bebyggelsefria avståndet används för att i framtiden kunna
utveckla anläggningen menar Burlövs Kommun att det i detta fall
tjänat sitt syfte, eftersom utbyggnaden av Södra stambanan snart
är färdig. 16 meter bebyggelsefritt beräknas vara tillräckligt utifrån
både risk- och underhållningssynpunkt.
Trafikverket har under utbyggnadstiden nyttjanderätt över marken
inom planområdet i form av ett tillfälligt servitut under utbyggnadstiden av Södra stambanan fyra spår. Nyttjanderätten påverkas
inte av detaljplanen.
Det har tidigare legat bebyggelse med verksamheter inom planområdet (Jimmys bokbinderi och tryckeri) och även omgivande
bebyggelse ligger ligger inom det bebyggelsefria avståndet.
På andra sidan spåret planeras en pendlarparkering där det bebyggelsefria avståndet är betydligt större och kan kompensera för det
minskade avståndet vid Kv. Hanna.

Riksintresse för kulturmiljövård
Kv. Hanna och hela Arlöv ingår i ett område som är av riksintresse
för kulturmiljövård där "omvandlingen av det skånska agrarsamhället från 1700-talets förindustriella storgårdsjordbruk till den vid
1900-talets första decennier utvecklade livsmedelsindustrin" bär
motiveringen. Planområdet ligger mitt i ett stråk av industri- och
handelsbebyggelse som funnits sedan 1960-talet och bedöms där-
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En ny stadsdel berikar stationsområdet, (Äldre visualisering)		

med inte ligga inom ett område vars bebyggelse representerar de
epoker som motiveringen i huvudsak lyfter fram. Nya detaljplaner
har prövats längs Hantverkargatan som innebär att bostäder och
centrumverksamheter förs in i området och ersätter de industriella
verksamheterna och parkeringsytor.
Stadsbild
I Arlövs stadsbild syns Kronetorps mölla och kyrktornet som landmärken tillsammans med de stora niovåningshusen i Elisetorpsområdet och Svenshög. Bedömningen har gjorts att de nya tilläggen
kan passa väl in i Arlövs siluett, och samtidigt markera den nya
stationens läge. De höga byggnaderna symboliserar utvecklingen av
en ny årsring och markerar läget av den nya stationen. Avståndet
mellan kyrktornet, möllan och det nya stationsområdet är tillräckligt för att dessa fortfarande uppfattas som solitära landmärken i
Arlövs stadsbild.
Gestaltning
Riksintresset respekteras generellt genom att det ställs högre
utformningskrav på byggnader inom riksintresseområdet än i övriga
delar av kommunen, och att förhållandet till den äldre bebyggelsen
respekteras och utvecklas. Kv Hanna gestaltas med större tegelvolymer med detaljer som glas, metall och massivträ. En planbestämmelse styr att "ny bebyggelse ska utformas i huvudsak med fasader
i tegel, gäller ej den översta våningen." Kvarteret tar efter det form
och volymspråk som man kan se i äldre industribyggnader i Arlöv.
Kontorsbyggnadens längd längs med järnvägen och de uppbrutna
men i material sammanhållna volymerna hänvisar till Sockerbrukets
volym och placering i Arlöv.
Förslaget kan gestaltas med dekorativa och/eller grafisk tegelmönstring på bottenvåningen mot stationstorget för att referera

32

bild: Burlövs Kommun

till Arlövs tegelarkitektur med mönstermurning. Gestaltningen
kommer ge en hint av Arlövs historia samtidigt som det banar väg
för arkitektur med omsorg om material i stationsområdet.
En ny årsring
En av kvaliteterna för riksintresset är hur Arlöv har utvecklats i
utvecklingsprång med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. I Arlöv är blandningen av bebyggelsetyper stor samtidigt som
de olika typerna ofta är geografiskt åtskilda. Kvarteret Hanna är
först ut i utbyggnaden av stationsområdet och den nya årsringen.
Kvarteret ska hålla så hög kvalitet att det kan bli en ny del av den
värdefulla kulturmiljön, som också tar hand om de goda kommunikationsmöjligheterna. Kv Hanna ska visa vägen för framtida bebyggelse gällande kvalité, material och arkitektonisk sammansättning.

Fornlämningar
Planförslaget innebär Ingen påverkan på fornlämningar. Eventuella
under mark dolda fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om det påträffas fornlämningar i samband
med markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Sociala konsekvenser
Befolkning och service (kommunal och kommersiell)
Utbyggnaden av hela stationsområdet kommer att ge ökad tillgång
till bostäder och arbetsplatser samt ökad kommersiell service i anslutning till en ny kollektivtrafiknod. Detta är en mycket viktig plats
för kommunens utveckling och framtid. Det är en viktig nod i Arlöv,
Burlöv och Öresundsregionen.
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Barnkonventionen/Barnperspektivet
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen
som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga
rättigheter för barn. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag
i Sverige. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad
som bedöms vara barnets bästa.
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns intressen,
behov och situation i enlighet med barnkonventionen tagits. Enligt
FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet.
Planen ger möjlighet till en god boendemiljö med ett skyddat grönt
gårdsrum.
Gång- och cykelvägar finns för att röra sig tryggt, där mark samnyttjas med andra trafikslag görs det på gångtrafikantens villkor. I och
med den utbyggda kollektivtrafiken kan biltrafiken minska och en
tryggare och mer trafiksäker miljö skapas. Förbättrade möjligheter
att resa kollektivt ökar lite äldre barns möjlighet att resa utan att
vara beroende av skjutsande föräldrar.
På lång sikt bidrar ett kvarter med mobilitetslösningar till en förbättring av ljud- och luftkvalité. Förändrade resvanor och kollektivt
resande leder till en minskning av koldioxidutsläpp verkar som i sin
tur positivt för klimatförändringar.

Medverkande
Planarbetet har utförts av tillväxtavdelningen på uppdrag av
kommunstyrelsens planutskott genom planarkitekt Mikael Larsson,
stadsarkitekt Joel Tufvesson och Rebecka Strandquist, Kamikaze
Arkitekter, som konsult. I arbetet har även tjänstepersoner från
miljö- och bygglovsavdelningen och kommunteknik deltagit.

Elin Tängermyr			
Tillväxtschef			

Joel Tufvesson
Stadsarkitekt

Mikael Larsson			
Planarkitekt			
				

Rebecka Strandquist
I samarbete med
Kamikaze Arkitekter

Säkerhet och trygghet
Detaljplanen kommer bidra positivt med liv och rörelse i stationsområdet. En byggnad med bottenvåningar med verksamheter
verkar trygghetsskapande under dygnets alla timmar. Människor
ser vad som händer och människor vill vara där andra är. Trygghet
är också en säker trafikmiljö för gående och cyklister, och bra belysning som gör rörelsestråk tryggare. I de delar där olika trafikslag
samnyttjar en yta/gata ska det gestaltas på ett sådant sätt att det
tydligt att gångtrafikanter har företräde.
Social hållbarhet
En trygg samlingsplats stärker kommunen identitet och skapar en
gemensam plattform för medborgarna i Burlöv. Genom en förtätning runt stationsområdet uppfattas järnvägen mindre som en
barriär. Stationsområdet kopplar ihop olika områden i kommunen
med en gemensam nod. Miljonprogramsområdet Svenshög och
villaområdet Lillevången blir nu stationsnära områden, och granne
med en ny stadsdel.
En utbyggd kollektivtrafik ökar jämlikheten då det en ger större
rörlighet för fler samhällsgrupper. Bättre utbyggd kollektivtrafik
ökar tillgängligheten till fler arbetsplaster, både genom in- och
utpendling. Förslaget uppmuntrar blandade upplåtelseformer och
varierade lägenhetsstorlekar för att möjliggöra att fler kan bosätta
sig i området. Nya butiker, kontor och andra arbetsplatser ökar
tillgång till arbete för boende i Arlöv.
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Förklaringar av planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Kvartersmark
BC
BC 1

Bostäder, centrumverksamhet (4 kap. 5 § 3 PBL,  4 kap. 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Bottenvåningens fasadlängd mot allmän plats ska huvudsakligen
innehålla verksamheter och/eller bostadskomplement av öppen karaktär och ha fönster.
(4 kap. 5 § 3 PBL,  4 kap. 11 § 2 PBL)

BC 2

Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 75 % av bebyggelsens bruttoarea vara bostäder. Bottenvåningens fasadlängd mot allmän plats ska huvudsakligen innehålla
verksamheter och/eller bostadskomplement av öppen karaktär och ha fönster.
(4 kap. 5 § 3 PBL,  4 kap. 11 § 2 PBL)

BC 3

Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 75 % av bebyggelsens bruttoarea vara bostäder.
(4 kap. 5 § 3 PBL,  4 kap. 11 § 2 PBL)
Den nya bebyggelsen ska bidra till att rama in Stationstorget. En variation av bostäder och centrumverksamheter förstärker områdes identitet och bidrar till livet och rörelse dygnet runt. Den
nya bebyggelsen ska bjuda in till vistelse. Fönster och dörrar i bottenvåningar ger visuell kontakt
mellan inne och bidrar i förlängningen till trygghet. Blindfönster ska inte tolkas som ett fönster, utan
fönster ska ha ett djup och erbjuda in och utblickar genom byggnaden. Bestämmelsen ska skapa
attraktivitet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.
Bostadskomplement är sådant som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara bostadsförråd, garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats eller
miljöhus.

KC1P1

Kontor, centrumverksamhet (ej hotell och vandrarhem), parkering. Endast 30 % av bebyggelsens
bruttoarea får vara parkering.
(4 kap. 5 § 3 PBL,  4 kap. 11 § 2 PBL)
Ur risk- och bulleravseende lämpar sig området närmast spårområdet för kontor, centrumverksamhet och parkering. Parkering tillåts som boende- och besöksparkering, men ska inte vara byggnadens huvudsakliga funktion.
Föreslagna bestämmelser inrymmer förslagets lokaler i bottenvåning, föreslaget cykelkök, gym och
sporthall på taket. Bestämmelsen centrumverksamhet används för att täcka in en rad olika verksamheter som inte ryms inom Kontor. Butiker, gym, bibliotek, vuxenutbildning, lokaler för vård och
hälsovård samt lokaler för samling, sport, föreningar är några goda exempel som bebyggelsen kan
innehålla som bidrar till ett levande stationsområde.

Allmän platsmark
TORG

Torg (4 kap. 5 § 2 PBL)
Torget ska fungera som ett gångfartsområde i anslutning till Kv. Hannas västra fasad. Ytan ska
begränsa angöringstrafik utan endast tillåta in och utfart till kvarterets parkeringshus, med låg
hastighet. Ytan ska samnyttjas med gång och cykeltrafik, vilka ska ha företräde framför motortrafik.
Ytan ska utformas med tydlighet för främst gång och cykeltrafikanter och åtgärder för att uppnå
trafiksäkerhet kan förekomma på ytan.
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Utformning av kvartersmark
Begränsning av markens nyttjande
Byggnad får inte uppföras (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras inom förgårdsmark mot gatan eller mot grannfastigheter. Syftet är att skapa ett fritt gaturum. Förgårdsmark får inte bebyggas. Vid stationstorget
ger förgårdsmarken möjlighet till uteservering och handel i direkt anslutning till torget. Förgårdsmark i söder ger möjlighet till små privata entréer mot Lillevångsområdet.
+ + + + +
+ + + + +

Marken får bebyggas med bostadskomplement upp till 30 %.  Totalhöjd på bostadskomplement max
3,5 meter. Vid uppförande av bostadskomplement med en byggnadsarea större än 50m2 ska taket
utformas som en terass, utgörande en del av bostadsgården.
(4 kap. 11§ 1 och 16 § 1 PBL)
Bostadskomplement är sådant som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara bostadsförråd, garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats eller
miljöhus. Terasser ska utformas som en del av den gemensamma gården och vara tillgängliga för de
boende, för att säkerställa tillräcklig vistelseyta.

Höjd på byggnader
0.00

0.00

Högsta totalhöjd i meter (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Högsta nockhöjd meter.  (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Nockhöjd mäts från medelhöjden av intilliggande gata eller torg. Bebyggelsen ska ha rätt skala i
förhållande till de omgivande allmänna platserna. Bestämmelsen ska skapa attraktivitet och bidra
till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljön.
Med nockhöjd avses yttertakets högsta höjd. Enstaka uppstickande delar som inte anses av vara
en del av yttertaket får sticka upp. Nockhöjd mäts från medelhöjden av omgivande gata eller torg.
Nockhöjden mäts för varje byggnadsvolym och inte för hela tomten, på grund av de stora höjdskillnaderna.

II

Högsta antal våningar , entresol räknas ej.  (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Entresol: En våning vars sammanlagda bruttoarea är mindre än en femtedel av den närmast underliggande våningens hela bruttoarea räknas inte med i våningsantalet.
Takvåning på den högre byggnadskroppen: takterass eller takvåning ska räknas in i våningsantalet,
eftersom den ska omgärdas av väggar. Sektion på s. 23 beskriver våningsantalet.

Utnyttjandegrad
e1

Byggnadsarean får inte överstiga 320 m2 (4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL)
Byggnadsarea: Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken. Arkaden ska
räknas in i byggnadsarea eftersom dess pelare går ner i marken, har tak och bildar en rumslighet.
Balkong: Balkong vars undersida är högre än 3 m över marken räknas ej med i byggnadsarean.

Placering
p1

Byggnad ska i huvudsak ligga i egenskapsgräns mot allmän plats i nordost, mot Stationstorget
(4 kap. 16 § 1 PBL)
Byggnad ska ligga i egenskapsgräns mot Stationstorget, nordväst om planområdet. Bebyggelsen ska
rama in torget för att skapa ett torgrum. Arkaden ska i detta fall räknas som en del av byggnadskroppen och ligga i egenskapsgräns. De små nischerna som uppstår bryter upp volymen och små
förplatser skapas framför byggnaden. Bestämmelsen ska skapa attraktivitet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.
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Utformning forts.
Utformning
Bebyggelsen ska vara sammanbyggd i kvartersstruktur. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen ska skapa slutna gaturum med tydlig skillnad mellan privat och offentligt för att ge
goda boendemiljöer, samt skapa ett enhetligt kvarter. Mindre öppningar som exempelvis portiker är
möjligt.
Tekniska utrymmen ska inarbetas i husets gestaltning (4 kap. 16 § 1 PBL)
För att uppnå ett sammanhängande uttryck av arkitekturen ska tekniska installationer integreras
i husets gestaltning. Bestämmelsen ska skapa och bidra till en intressant miljö i riksintresset för
kulturmiljö.
Gemensamma bostadsentréer ska vara genomgående och orienteras mot allmän plats.  (4 kap 9 §
och 16 § 1 PBL)
Trapphusen ska kunna nås från gata/torg och gård. Det är en boendekvalité att ha åtkomst både till
gata och gård från trapphus. Entréer mot allmänna platser är också trygghetsskapande.
Ny bebyggelse ska utformas med fasader i tegel, gäller ej den översta våningen inom område med
användningen KC1P1 och BC2.
Bestämmelserna ska skapa och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö. Översta
våningarna i nämnda användningsområden omfattas av bestämmelserna f6 respektive f7.
f1

Högsta tillåtna husdjup för bostäder är 13 m. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen finns för att skapa god tillgång till dagsljus.

f2

Balkong, burspråk och loftgångar får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark, plusmark
och allmän plats, med en lägsta fri höjd av 3 m över mark och med ett största uthäng från fasaden
på 2 m. Max. uthäng över allmän plats 1 m. (4 kap. 16 § 1 PBL)

f3

Balkong, burspråk och loftgångar får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark, plusmark
och allmän plats, med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från fasaden
på 2 m. Max. uthäng över allmän plats 1 m. (4 kap. 16 § 1 PBL)

f4

Balkong, burspråk och loftgångar får, endast mot gårdsidan, utöver angiven byggrätt, anordnas över
plusmark med ett största uthäng från fasaden på 2 m. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Balkonger och burspråk erbjuder boendekvalitéer och ger ett livfullare gaturum. Lägsta höjd och
största uthäng regleras på allmän platsmark med tanke på framkomlighet mot stationstorget. En
lägre höjd tillåts i söder och väster.
På grund av risk från Södra Stambanan är det inte lämpligt med balkonger/utskjutande byggnadsdelar mot spårområdet.

f5

Fasadlängd för våningsplan i markplan mot allmän plats i norr och nordöst ska utformas med fönsteröppningar och/eller genomsiktliga entréer. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Mot spårområdet och Stationstorget ska öppningar i form av fönster, dörrar och/eller entréer förekomma. Bestämmelsen ska motverka stumma väggar som kan upplevas otrygga. Blindfönster uppfyller inte syftet, utan avsikten är att skapa in och utblickar genom byggnaden mot den allmänna
platsen och det bör vara genomsiktliga fönsteröppningar/entréer.
Höga socklar och stumma fasader ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt, och ska inte tillåtas i en hel fasadlängd utan endast på enstaka ställen. Om dessa förekommer ska de gestaltas med
extra omsorg och detaljrikedom för att ändå upplevas attraktiva och trygga.
Bestämmelsen ska också bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.
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f6

Det översta våningsplanet ska utformas med en höjd på minst 6 meter, vara synlig i hela sin höjd
och utformas genomsiktlig i samtliga väderstreck. (4 kap. 16 § 1 PBL)
En takterrass med väggar/väggkonstruktion ska tillåtas inom denna bestämmelse, den ska tolkas
som det översta våningsplanet. Den ska då inrymmas inom angivna antalet våningar. En sådan
lösning ska alltså tillåtas inom bestämmelsen, förutsatt att den har en höjd på minst 6 meter, är
synlig i hela sin höjd och genomsiktlig i samtliga väderstreck. Om våningen utformas med öppen
väggkonstruktion är det viktigt att arbeta belysning för att få effekten byggnadens topp som en laterna. Mer ingående beskrivning finns i planbeskrivningen på s.19, där alternativ på olika varianter
presenteras.

f7

Det översta våningsplanet ska utföras tätt och utformas med en höjd på minst 6 meter, vara synlig i
hela sin höjd och utformas genomsiktlig i samtliga väderstreck. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Bestämmelsen gäller kontorsbyggnaden. Syftet är att bryta av byggnadens översta våning vilket är
viktigt för skalan. En glasad/genomsiktlig och tät volym lyser från torg och spårområde och annonserar Burlövs station. Det ger även en inblick i byggnaden utifrån, bidrar till en extra upplevelse
för de som passerar. Bestämmelsen ska skapa och bidra till en intressant miljö i riksintresset för
kulturmiljö.

f8

Arkad ska finnas för allmän gångtrafik längs fasad mot allmän plats i nordost, mot Stationstorget.
Arkaden ska ha ett fritt invändigt passagemått längs fasad om 2,5 m i bredd samt fritt höjdmått om
5 m i höjd. Arkadens väggytor och pelare ska utformas i tegel. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Med arkad avses en av rad pelare eller valv. Bestämmelsen ska skapa och bidra till en intressant
miljö i riksintresset för kulturmiljö. Bestämmelsen säkerställer också en bottenvåning med högre
takhöjd, vilket skapar ett stadsmässigt och inbjudande intryck.

f9

Byggnad ska utformas med en lägsta byggnadshöjd på 22 meter över marknivå. (4 kap. 12 § 2 och
16 § 1 PBL)
Byggnaden inom bestämmelse KC1P1 har stor betydelse utifrån både riskperspektiv och bullerperspektiv. För att byggnaden ska ha oförändrad skärmverkan i förhållande till buller för övrig bebyggelse behöver den vara som lägst 22 meter över marknivån.

Utförande
b1

Byggnad ska utföras med hänsyn till underliggande fjärrvärmeledning. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Fjärrvärmeledningen begränsar möjligheten att bygga källarplan på delar av tomten. För att kunna
bygga på fjärrvärmeledningen resp. nära vattenledningen krävs åtgärder i samband med byggnadernas grundläggning, samtidigt som möjlighet ges till livslångt underhåll av ledningen. Dialog ska
ske mellan byggherre och ledningsägare.

Markens annordnande
dagvatten
bostadsgård

Yta för fördröjning av dagvatten får finnas. (4 kap. 16 § 1 PBL)
Möjlighet att ta omhand dagvatten på kvartersmark.
Bostadsgård med gemensam uteplats ska finnas. Uteplatsen ska uppfylla bullerriktvärden för tyst
uteplats. (4 kap. 12 § 2 och 16 § 1 PBL)
Vid uppförande av bostäder ska bostadsgård med anordnad gemensam uteplats finnas. Innergården har en ekvivalent ljudnivå mellan 50-51 dBA och uppfyller i vissa delar riktvärdena för uteplats.
Uteplatsen ska där det är nödvändigt ska utformas med erfordeliga bullereducerande åtgärder som
tex. skärmar.
Bestämmelsen ska säkerställa god utemiljö med växter, uteplatser och lekmöjligheter som bidrar till
boendekvalité.
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Skydd mot störningar
m1

Där ljudnivåerna invid fasad överskrider riktvärdet för bostad på 60 dBA Leq ska bostäder utföras
med delvis inglasade balkonger med maximalt 75% inglasning. Åtgärderna ska utföras så att riktvärdet för tyst sida uppfylls för minst hälften av bostadsrummen vid fasad. (4 kap. 12 § 3 PBL)
Bestämmelsen gäller inom egenskapsområde för den högre byggnadsdelen, punkthuset, samt del i
södra planområdet. Syftet är att reglera de tekniska lösningar som i framtagen bullerutredning föreslås som åtgärder för att reducera buller. Mer information finns på sidan 12 under rubriken "Buller".

m2

Där ljudnivåerna invid fasad överskrider riktvärdet på för bostad på 60 dBA Leq ska bostäder planeras som genomgående lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot tyst sida.
Bestämmelsen gäller inom egenskapsområde i delar av sydvästra och norra delen inom planområdet som enligt framtagen bullerutredning har förhöjda bullerriktvärden. Syftet är att reglera
de tekniska lösningar som i bullerutredningen föreslås som åtgärder för att reducera buller. Mer
information finns på sidan 12 under rubriken "Buller".

Skyddsbestämmelser
Byggnader ska ha utrymningsmöjlighet bort från spårområdet i skydd av egen eller annan byggnad.
I byggnad ska nödstopp för ventilation finnas.
Friskluftsintag ska placeras högt (nära takfoten) och vänt bort från järnvägen.
Inom ett horisontellt avtånd på 40 m från spårområde ska fasader vända mot järnvägen utföras i
brandteknisk klass El 30, på en vertikal höjd upp till 22 m från spårområde.
Inom ett horisontellt avstånd på 30 m från spårområde ska fönster vända mot järnvägen utföras
med brandteknisk klass E30, med undantag för mindre vädringsluckor.
Byggnad närmast spårområdet ska utföras med tung, sammanhållen stomme.
Byggnad närmast spårområdet inom användning KC1P1 ska uppföras innan eller samtidigt som bakomliggande bebyggelse.
Bostäder ska uppföras radonsäkert.
(4 kap. 12 § 2 PBL)
Information om vilka risker bestämmelserna är avsedda att addressera finns på sidan 13 under
rubriken "Risk - transportled farligt gods och bilverkstad".

Administrativa bestämmelser
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Marken ska vara tillgänglig för befintlig fjärrvärmeledning (4 kap. 6 § PBL)
Befintlig fjärrvärmeledning ska vara tillgänglig genom det schakt som finns samt i kvarterets
sydostliga hörn. Vid olyckor kan ledningsägaren behöva tillträde. Detta ska regleras i avtal mellan
kommunen, ledningsägaren och exploatören.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. (4 kap 7 § och 39 § PBL)
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljplanen ändras
eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka
inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller
upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas
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