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FÖRORD

Förord 
Du läser nu i ”Framtidsplan för Burlövs kommun”, for-
mellt kallad översiktsplan. Framtidsplanen innehåller 
ställningstaganden med konsekvenser på kortare och 
längre sikt fram till cirka år 2030 med utblick mot år 
2050. Framtiden är inte förutsägbar, därför kan vi inte 
veta vad vi har framför oss, men genom att tänka efter 
på förhand kan vi vara bättre förberedda. Framtidspla-
nen ger riktningen för hur vi idag ser på hur kommu-
nens mark- och vattenområden bör användas i framti-
den, vad som bör bevaras samt vad som bör förändras. 
Inom arbetet med Framtidsplanen har vi arbetat med 
kommunens identitet, målbild, målord, framtidsvi-
sion, olika strukturer och scenarier. Framtidsplanen 
ska inspirera till delaktighet och dialog kring Burlövs 
framtidsutveckling!

Burlövs kommun ska vara en trygg, nära, grön och skön kommun, 
full av liv och rörelse.

Burlöv ligger bra till i MalmöLundregionen utmed 
Skånes starkaste kollektivtrafikstråk. Intresset för 
kommunens mark- och vattenområden ökar och därför 
blir det än viktigare att förbereda oss inför hur vi vill 
att Burlöv ska se ut i framtiden. 

En långsiktig planering är nödvändig för att kunna 
möta de utmaningar som kommunen står inför. En god 
handlingsberedskap är viktigt för att hantera framtida 
förändringar och åstadkomma en hållbar utveckling 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Framtidsplanen 
och samhällsplaneringen ska sträva efter att under-
lätta i vardagen, få vardagslivet att gå ihop: hämtning 
och lämning av barn, studier, inköp, arbetspendling, 
boende, nöjen, återhämtning och gemenskap.

Samrådsförslaget av Framtidsplanen har varit ute på 
samråd under hösten/vintern 2012-2013. Över 70 
inkomna yttranden med många olika synpunkter har 

sammanställts i en samrådsredogörelse. Framtidsdoku-
mentet har därefter reviderats utifrån de inkomna ytt-
randena till en utställningshandling. Många har under 
samrådet visat sig positiva till Framtidsplanens målbild 
och inga större förändringar i sak har behövts göras i 
dokumentet. Den reviderade Framtidsplanen har ställts 
ut så att alla har haft möjlighet att se vilka förändringar 
som har gjorts och än en gång kunnat ge synpunk-
ter på dokumentet. Utställningen varade under två 
månader hösten 2013 och Framtidsplanen fanns då 
tillgänglig på Arlövs och Åkarps bibliotek, Medbor-
garhuset samt på kommunens hemsida www.burlov.
se. Även Burlövstidningen, som går ut till alla företag 
och hushåll i kommunen, har informerat om Framtids-
planen. Tjänstemän från planeringsavdelningen och 
politiker har vid flera tillfällen svarat på frågor kring 
Framtidsplanen och kommunens framtidsutveckling 
på Möllegården kultur i Åkarp, på Arlövs bibliotek och 
på Burlöv Center.

De under utställningen skriftligen framförda synpunk-
terna har redovisats med kommentarer i ett utlåtande. 
Därefter har Framtidsplanen omarbetats till en anta-
gandehandling som har antagits i kommunfullmäktige 
140422 och vunnit laga kraft 140522. Den nya Fram-
tidsplanen tar över ”Översiktsplan 98” och ”Översikts-
plan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv”. 

Framtidsplanen har inneburit ett brett, blocköverskri-
dande och förvaltningsövergripande arbete. I arbetet 
har även invånare, näringsidkare, grannkommuner och 
regionala myndigheter deltagit.

Styrgrupp för planarbetet har varit kommunstyrelsens 
planutskott (PLU) bestående av kommunstyrelsens och tek-
niska nämndens presidier. Under arbetets gång har dialog 
om arbetets fortskridande och innehåll löpande hållits med 
planutskottets ledamöter. Projektledare för Framtidsplanen 
har varit planchef Gertrud Richter. I arbetsgruppen för 
Framtidsplanen har landskapsarkitekt Fanny Jacobsson, 
miljöstrateg Johan Rönnborg och GIS-samordnare Johan 
Birgersson ingått. ÖP-gruppen, bestående av kommunens 
förvaltningschefer och nyckelpersoner, har varit intern 
remissinstans för projektarbetet och medlemmarna har delat 
med sig av sina expertkunskaper och synpunkter.

Katja Larsson Carin Hillåker Gertrud Richter     
Kommunalråd Kommunchef Planchef 
  -131129
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LÄSANVISNINGAR

Läsanvisningar

Dokumentstruktur
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för 
den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska 
miljön samt innehålla kommunens politiska vision. 
Burlövs översiktsplan har fått namnet ”Framtidsplan 
för Burlövs kommun”. 

Översiktsplanen - Framtidsplanen inleds med en intro-
duktion med bakgrundsinformation om Burlövs kom-
mun samt vilka huvudfrågor och utmaningar som har 
varit utgångspunkt för översiktsplanearbetet. Burlövs 
roll i regionen och mellankommunala frågor tas också 
upp. Därefter följer en sammanfattning av översiktspla-
nens viktigaste ställningstaganden och konsekvenser i 
ett helhetsperspektiv.

Sammanfattningen följs av fem kapitel som vart och ett 
behandlar ett ämnesområde. Varje kapitel innehåller 
beskrivande texter inom respektive ämnesområde. De 
beskrivande texterna tar bland annat upp nationella, 
regionala och lokala mål som finns för just det ämnes-
området, sedan beskrivs ämnesområdets förhållanden 
i Burlövs kommun idag. Vidare finns en beskrivning av 
ämnesområdets möjligheter i Burlöv och hur kommu-
nen vill utvecklas.  

Sist i respektive kapitel finns kartor och texter som 
redovisar kommunala ställningstaganden och markan-
vändningen. Dessa sidor har extra markerade röda sid-
huvuden och sidfötter. Huvudställningstagandena med 
konsekvenser finns tydligt listade i tabellform. Ställ-
ningstagandena gäller såväl bevarande som framtida 

utveckling av kommunens mark- och vattenområden. 
Ställningstagandena gäller för en tidsperiod om upp till 
cirka tjugo år och många är av visionär karaktär.

Ämneskapitlen följs av en miljökonsekvensbeskriv-
ning, MKB. 

I slutet av Framtidsplanen finns ett kapitel med all-
män information om vad en översiktsplan är och hur 
översiktsplanens process ser ut, bland annat vilken roll 
länsstyrelsen har i framtagningsprocessen. 

Kartor
I Framtidsplanen finns ett omfattande kartmaterial. 
Alla kartor i Framtidsplanen har norr uppåt. Inne i 
kapitlen presenteras olika intressen, strukturer och an-
vändning av mark och vatten. I slutet av kapitlen finns 
ställningstagandekartor som visar intentionerna för 
Burlövs framtid. Ställningstagandekartorna är översikt-
liga och områdenas avgränsningar måste prövas mer i 
detalj innan de genomförs.

Under kapitlet ”Sammanfattning” finns en samman-
fattande karta för regleringarna i kommunen samt en 
karta som sammanfattar ställningstagandena från de 
olika kapitlen.   

För ytterligare uppgifter om regleringar, intressen och 
ställningstaganden finns det mer detaljerade kartor i 
större skala i kommunens planarkiv samt i kommu-
nens kartdatabas.

Referenser
Referenser och hänvisningar till andra dokument anges 
i fotnoter eller direkt i texten. En sammanställning av 
referenserna finns i slutet av Framtidsplanen.

Sommarblommor utmed Lundavägen i Arlöv.
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Inledning

En spännande framtid! 
Hur ser Burlövs kommun ut om 20-30 år? Några av 
kommunens politiker och tjänstemän fick i uppdrag att 
skriva en kort visionär framtidsberättelse om hur Burlöv 
skulle kunna se ut år 2030. Här är ett sammandrag av de 
inkomna berättelserna, utökat med material som kommit 
fram under planprocessdialogen.
 
Burlöv ligger mitt i MalmöLundregionen vid Öresund, 
där kommunens nya stora rekreationsområde äntligen 
står klart.

Burlöv Centrum, kommunens nya gemensamma mö-
tesplats, är en verklig tillgång. Här på vårt fina livfulla 
stationstorg, som sträcker sig ända in under järnvägen 
mot Arlövs tätbebyggda företagsby, träffas och trivs kom-
munens och grannkommunernas invånare. Burlöv Cen-
tralstation är flitigt använd och ett verkligt resecentrum, 
dit både cykelvägarna och bussarna går. Gång- och 
cykeltrafikanterna har numera förtur överallt innanför 
motorvägarna.

Burlöv Center vänder sig ut mot Stationstorget som 
binder ihop Centralstationen med affärscentret. För att 

verkligen visa platsens betydelse finns här även kom-
munens högsta hus som ett fint landmärke. Centret är 
påbyggt, med högre byggnader som vänder sig ut mot 
gator och torg. Här finns ett flertal mångsidiga mötes-
möjligheter, både inne och ute, vinter och sommar, natt 
och dag. Här är alltid upplyst och människor är ständigt 
i rörelse - till och från tågen, caféerna, butikerna, res-
taurangerna, biograferna, kontoren, konferenslokalerna 
och de nattöppna mataffärerna och gymmen. Det känns 
tryggt!

Från Stationstorget sträcker sig vår nya affärs- och 
kontorsgata mot Burlövsbadet och vår gröna, sköna 
stadspark ”Burlövsparken”. På sommaren flanerar folk i 
parken och äter sin medhavda picknick. På vintern åker 
man skridskor på dammen och längs med de grunda 
”kanalerna”. Badets pampiga och spännande byggnad 
bildar fond till den nya gatan och vänder sig samtidigt, 
med ett gigantiskt glasfönster och en populär restaurang 
med stor terrass, mot Burlövsparken och Lundavägen.

Intill badet finns ett stort utbud för lärande, både på 
högstadienivå och på gymnasienivå. Plattformen för 
lärande i Burlöv är väl genomarbetad och beprövad, 
bland annat ingår möjligheten att studera på många 
ställen i regionen och världen. Gymnasieskolan tillhör ett 
gemensamt nätverk för lärande ihop med bland andra 
Lunds kommun och ESS-etableringen där. Skollokalerna, 
såsom entreprenörs-, estets- och kreativitetscentrumen 
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och mediateken, används även för föreningsverksam-
het, internationella konferenser och möten. Kommunens 
fria trådlösa nätverk gör det möjligt att plugga eller föra 
diskussioner med pedagogerna var som helst. 

Kommunens stora aktivitetscentrum, med plats för 
före ningslivets mångsidiga verksamheter ligger i direkt 
anslutning till badet. Här finns även en mycket attraktiv 
tävlings-, fest- och konsertsal. Det finns något som tillta-
lar de flesta och på så sätt uppstår möten helt naturligt.

Från Skolområdet, Burlövsbadet och Burlövsparken tar 
man sig snabbt med cykel in till Åkarps station och ”nya” 
mötesplats. Härifrån orienterar man sig lätt vidare till 
Åkarps ”gamla” centrum med mataffär och sedan till 
den historiska och kulturella mötesplatsen: Möllegården 
kultur, vida känd för sina mångskiftande utställningar 
och goda luncher. 

Burlöv tar stort ansvar när det gäller bostadsförsörjning. 
Speciellt Kronetorpsområdet har fått ett verkligt mång-
sidigt utbud av bostäder i sin blandade stadsbebyggelse. 
Alla byggnader ligger här i kringbyggda kvarter och 
vänder sina rikligt fönsterförsedda entréfasader ut mot 
gaturummen, vilket ger omväxling och trygghet. Särskilt 
i ögonhöjd finns det mycket sköna detaljer att upptäcka: 
vackra entrédörrar, upplysta affärsfönster, fina skyltar, 
omsorgsfullt gestaltade fasader, grönska och spännande 
belysningar, vilket gör bebyggelsen grön, skön och trygg.

Även Dalbyvägen har förtätats med bebyggelse och 
grönska. Det är ett nöje att promenera längs med både 
Dalbyvägen och Lundavägen bort till Sockerbitstorget. 
Här vänder nu ett konditori/café och smårestauranger 
sina entréer både mot torget och mot den gåfartsgata 
som avslutar Dalbyvägen längs med torget. Här samsas 
uteser veringarna med bibliotekets aktiviteter, torghan-
del, utebio och loppmarknader om utrymmet på den 
livfulla platsen.

Inga stora ödsliga parkeringsytor finns kvar, endast fick-
parkeringar längs med gaturummen och då med plan-
teringar och träd emellan. Även kvarterens innergårdar 
är bilfria och gröna. De boende som behöver bil hyr 
parkering i källargarage eller i kvartersparkeringshus. 
Man kan också vara med i någon av bilpoolerna. 

Både de nya och de gamla gaturummen innanför mo-
torvägarna är numera fria från genomfartstrafik. De är 
utformade på ett tryggt, tillgängligt och säkert sätt för 
alla som rör sig i dem.

Högst uppe på de vackra, gröna bullerskyddsvallarna 
runt Arlöv och Åkarp, slingrar sig det nya fina motions-
spåret fram. Vallarna skyddar oss, likt en skyddande 
famn eller medeltida stadsmur. Här uppe kan vi njuta av 
utsikten över vår fina blomstrande kommun som vi är så 
stolta över.

Kollage av teckningar för ”En spännande framtid!” från årskurs 3 (2012) på Svanetorpskolan i Åkarp.
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Burlövs roll i regionen
Burlövs kommun som består av tätorterna Arlöv, 
Åkarp och de mindre byarna i kommunen, har ett 
strategiskt läge centralt i Öresunds regionen. 

Burlövs kommun är en viktig del av Öresundsregionen.

Öresundsregionen är med sina cirka 3,7 miljoner 
invånare Nordens största och mest tätbefolkade urbana 
region. Regionen är stark vad gäller bland annat eko-
nomi, utbildning och forskning. Här finns välutbildad 
arbetskraft och ett flertal kända och internationellt 
inriktade universitet och högskolor. Öresundsregionen 
kommer inom överskådlig framtid att fortsätta expan-
dera och utvecklas. 

I det regionala utvecklingsprogrammet1 slår Region 
Skåne fast att regionen ska ha tillväxt och befolknings-
ökning för att vara attraktiv och bärkraftig. Burlövs 
framtid är helt beroende av hur regionen utvecklas och 
regionen påverkas av hur Burlöv utvecklas. Ett regio-
nalt perspektiv på planeringen är därför nödvändigt.

Burlöv ligger nära och mitt emellan Lund och Malmö, 
som av Region Skåne klassas som regionala kärnor 
och dessutom uppfyller kriterierna för att vara tillväxt-
motorer2. En väl fungerande bostadsmarknad har stor 
betydelse för den ekonomiska tillväxten. Burlövs kom-
mun har ett strategiskt viktigt läge mellan dessa till-
växtmotorer, där kommunikationerna är mycket goda 
och det är en positiv inflyttning av såväl invånare som 
näringsliv. De i Framtidsplanen beskrivna satsningarna 

1 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016.
2 Region Skåne (2012). Hur stärker vi Skånes regionala kärnor och tillväxt-
motorer?

i Burlövs kommun är ett sätt att utgå från befintliga 
strukturer, behovet av bostäder och arbetsplatser och 
ett effektivt och hållbart tillväxtsätt både lokalt och 
regionalt. Detta stämmer väl överrens med regionens 
strukturbild.

 
Burlöv ligger mellan de två tillväxtmotorerna Lund och Malmö. 
Illustration: Region Skåne3.

Den snabba befolkningstillväxten, regionförstoringen 
och de miljöproblem trafiken ger upphov till kräver 
en ökad samsyn mellan kommunernas översiktsplaner 
och det regionala utvecklingsprogrammet samt infra-
strukturplaneringen.

Regionala mål för Skåne är enligt utvecklingsprogram-
met4 att tillkommande bebyggelse för bostäder, arbets-
platser och service sker i goda kollektivtrafiklägen, att 
bostadsproduktionen med allsidig sammansättning 
ökar med minst 5 000 lägenheter per år och att kollek-
tivtrafikens andel av det totala resandet ska öka.

Burlöv är sedan länge en regionalt viktig kommun med 
mer inpendling än utpendling och omtyckta5 handels-
centrum. Utbyggnaden av Södra stambanan från två 
spår till fyra spår genom Burlöv beräknas vara klar 
cirka år 2020. Burlöv Centralstation blir då en regional 
nod som pendlarstation, vid vilken både Öresundståg 
och Pågatåg stannar. 

Viktiga regionala frågor som kommer att påverka 
Burlövs framtid är, bland andra, en fast förbindelse 
för person- och godstrafik mellan Helsingborg och 
Helsingör, HH-förbindelsen, ytterligare en fast förbin-

3 Region Skåne (2013). Strategier för det flerkärniga Skåne, Strukturbild 
för Skåne.
4 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016
5 Arinell, Ingrid (2012). Expert: Köpcenter behöver sälja mer än kaffe och 
mys. Metro, 15 mars. Citerar Market (2012).
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delse mellan Malmö och Köpenhamn, persontrafik på 
Lommabanan och anläggandet av de internationella 
verksamheterna ESS och MaxIV i Lund.

Burlöv, med sitt strategiska läge mitt emellan Malmö 
och Lund, ingår i MalmöLundregionen, ett infor-
mellt samverkansorgan mellan elva kommuner. De 
elva kommunerna är: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelle-
borg samt Vellinge.

Ett samrådsunderlag6 för en gemensam strukturbild för 
Malmö och Lund 2030 har tagits fram för att konkre-
tisera det visionsarbete som genomförts inom Malmö-
Lund-samarbetet. Tjänstemän från Burlöv, Staffanstorp 
och Lomma har också varit med för att koordinera 

6 Malmö stad, Lunds kommun (2013). Strukturbild MalmöLund - En 
konkretisering av MalmöLund-visionen för 2030. Samrådsunderlag maj 2013.

arbetet. Rapporten föreslår den flerkärniga ryggraden 
som konkretiserad framtidsbild för MalmöLund-vi-
sionen med sikte på år 2030. Strukturbilden bygger på 
att varje regional kärna kan utveckla sin unika roll och 
tillsammans stärka varandra och skapa en mångfald 
av regionala kärnor i ryggraden. Rapporten lyfter fram 
att det för Burlövs del är viktigt att utnyttja potentialen 
i det strategiska läget Burlöv C och utveckla området 
som en regional kärna. Detta bedöms som viktigt för 
att bidra till att förverkliga visionen för MalmöLund. 
Framtidsplanens intentioner stämmer väl överrens 
med MalmöLunds strukturbild.

Mellankommunala frågor
Burlövs kommun är mångsidig och livskomplett och 
bör därför fortsätta att vara en egen kommun. Samti-
digt är Burlöv helt beroende av omvärlden och om-
världen av Burlöv. Burlöv har ett gott samarbete med 

EUROPA

KÖPENHAMN

Öresundsmetro

VÄRLDEN

SUS Lund
LTH

MAX IV

ESS

Supercykelväg
4-spår

Stambanan

KUNSKAPSSTRÅKET

ÖRESUNDSVÄGEN

BRUNNSHÖG

Busskörfält E22

SUS Malmö

World Village of
Womens Sports

Stapelbäddsparken
MAHSustainable Business Hub

KKH

Clean Tech City

Solar City

Pendlarparkering

SLU Alnarp

KRONETORP

NYHAMNEN
VÄSTRA HAMNEN

HYLLIE

MEDEON

NORDEN

LU

Malmömässan

Pendlarparkering

Malmö Arena

Spårväg Malmö

Spårväg Lund C-ESS

IDEON

Lund Science Village

Medicon Village

HJÄRUP

ÅKARP

Regional spårväg

LUND SÖDRA

ÖSTRA HAMNEN

Illustration från samrådsunderlaget ”Strukturbild MalmöLund”. 
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sina grannkommuner, vilket bör behållas och utökas 
för att Burlöv ska kunna förbli en självständig kommun 
i framtiden, se vidare under rubriken ”Samverkans-
process”. Samarbeten som sker idag (år 2012/2013) 
är bland annat genom Region Skånes ”Strukturbild 
för Skåne”, den Regionala utvecklingsplanen, den 
Regionala infrastrukturplanen, genom samarbetet i 
MalmöLundregionen och genom regionalt samarbete 
kring ESS/Max IV i projekten ”Samhällsplanering 
och transportinfrastruktur” och ”Markregister Syd”. 
Samarbeten sker också genom deltagande i Godsstrå-
ket genom Skåne, Åtgärdsvalstudie för infrastrukturen 
mellan Malmö - Lund, VA-Syd, Vattenvårdsförbund, 
Luftvårdsförbund samt IT-samanslagning och perso-
naladministration med Kävlinge och Staffanstorp.

Malmö

Svedala

Lomma

Lund

Sta�anstorp
Burlöv

Burlöv gränsar mot Malmö, Staffanstorp och Lomma men kom-
munerna Svedala och Lund ligger också nära.  

Planeringen av gränszoner mellan kommuner faller lätt 
mellan stolarna och glöms bort. Här hamnar ofta det 
som inga kommuner vill ha inom kommunen. Det är 
viktigt att ta hand om gränszonerna mellan till exempel 
stad och landsbygd och mellan Burlöv och grannkom-
munerna. Sege å som nytt rekreationsområde är ett 
exempel på Framtidsplanens förslag till möjligt samar-
betesprojekt mellan Malmö, Staffanstorp, Svedala och 
Burlöv. 

Ett annat samarbetsprojekt i en gränszon är rekrea-
tionsstråket längs med Alnarpsån mellan Åkarp och 
Hjärup som ligger i Staffanstorps kommun. Ytterligare 
ett är det framtida rekreationsområdet på Spillepeng 
mellan Malmö, Burlöv och Lomma. Se vidare i kapitlet 
”Grönt och värdefullt”.

Andra mellankommunala frågor som behandlas i 
Framtidsplanen och som är viktiga att fortsätta att 
samverka kring är:
• Bebyggelsestrukturen: gränsstrukturen Malmö-

Burlöv, frågan om och i så fall hur Malmö och 
Lund ska byggas samman, gränsstrukturen Åkarp- 
Hjärup (att bygga stationsnära i Burlöv innebär att 
det omfattar mark i Staffanstorps kommun)

• Bostadsförsörjningen, bostadsmarknaden
• Odlingsmarken: matproduktion, riksintresse för 

kulturmiljö
• Klimatförändringarna, till exempel översväm-

ningsproblematiken
• Rekreationsstråk: Skåneleden, strandstråksprome-

nader längs med Öresund, Spillepeng, Sege å och 
Alnarpsån, natur- och kulturstigar/stråk

• Cykelnät: cykelspåret, snabbcykelstråk Malmö - 
Lund, att sammanbinda övriga lämpliga cykelvägar 
över kommungränserna

• Vatten: dricksvatten, förbättra den ekologiska 
statusen i Sege å och Alnarpsån, rekreation, över-
svämningar

• Avfall, avlopp och översvämningar genom VA-Syd
• Luft- och luktföroreningar inom och utom   

kommunen
• Stambanans utbyggnad från två till fyra spår
• Pendlarstationer och bytespunkter
• Simrishamnsbanan, bullerskydd och barriäreffekt
• Godstrafik: Helsingborg-Helsingör-förbindelsen, 

Godsstråket genom Skåne, yttre godsspår
• Lommabanan/Godsstråket genom Skåne
• Bussnät: regionala nät, mellankommunala nät, nät 

mellan målpunkter i olika kommuner
• Motorvägsutbyggande: breddning av väg E6, buss-

filer, motorvägsavfarter: Lomma södra, Alnarpsav-
farten i Åkarp, koppling mellan Hjärup och väg E6 
och väg E22 

• Spårvägsutbyggnad
• Buller: vägbuller, järnvägsbuller, skyttebanor, före-

tag, motorbuller  
• Vindkraft
• Elledningar
• Näringsliv: skyddszoner, arbete, handel, service, 

besöksnäring
• Utbildning

Alla ovanstående punkter finns upptagna med resone-
mang och ställningstaganden i respektive ämneskapitel 
i denna Framtidsplan. 

Burlövs historia och framväxt
Burlövs kommunvapen
Burlövs kommunvapen består av en röd sköld med 
en femuddig stjärna ovanför en sockerbeta. Stjärnan 
kommer från emblemet för Folkhögskolan Hvilan som 
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ligger i Åkarp och sockerbetan symboliserar sock-
erbruket, som har varit och fortfarande är en viktig 
verksamhet i Arlöv.
 

Kommunens framväxt
En av de äldsta boplatserna i Sverige, cirka 11 000 år 
gammal, har hittats vid Burlövs södra kommungräns 
vid Sege. Denna boplats användes av renjägare som 
om sommaren följde renflockarnas vandring. I områ-
det finns gravar från förhistorisk tid, till exempel har 
Granbacken använts som begravningsplats under flera 
epoker.

Burlövs socken bestod från medeltiden av fem byar: 
Burlöv, Arlöv, Åkarp, Tågarp samt Sunnanå. Båda 
namnen Burlöv och Arlöv är mycket gamla namn. Bur-
lövs socken blev Burlövs kommun genom kommun-
reformen 1863. Arlöv och Åkarp var municipalsam-
hällen från år 1899 respektive 1913 fram till årsskiftet 
1958/1959.

Skånska rekognosceringskartan från 1810-talet.

Arlöv
Dagens Arlöv ligger på mark som tillhörde Tågarp och 
en del av Arlövs by. På Arlövs gamla byplats etablera-
des Sege stationssamhälle. Fram till slutet av 1800-talet 

var Burlövs kyrkby socknens huvudort, en roll som 
sedan togs över av Arlöv. Arlöv har en lång tradition 
som industriort. År 1869 anlades Arlövs Sockerbruk, 
som har haft och fortfarande har stor betydelse för 
orten. Järnvägen mellan Malmö och Lund, invigd 
redan 1856, spelade stor roll för Arlöv som industriort. 
När sockerbruksindustrin expanderade anlades en 
järnvägsstation 1871 vid sockerbruket i Arlöv, Arlövs 
station. Industrisamhället växte fram runt en kärna vid 
Lundavägen och Lommavägen. Bebyggelsen fortsatte 
att expandera utmed landsvägarna. Ludvig Rössels Me-
kaniska Verkstad, Herman Gotthardt och Skriv- och 
Ritboksaktiebolaget var tre betydelsefulla industrier för 
Arlöv. Dessa finns inte kvar idag.

Omkring sekelskiftet 1900 etablerades egnahemsrö-
relsen och Burlövs egnahem från 1909 är ett tidigt 
exempel.

Arlövs centrum växte fram vid korsningen av Lun-
davägen, Dalbyvägen och Lommavägen. I början av 
1900-talet fanns ett stort utbud av hantverkare och 
affärsmän med olika verksamheter såsom bageri, bok-
handel, charkuteri, järnhandel, konditori, syateljé och 
plåtslageri. Arlövs medborgarhus ritat av arkitekten 
Hans Westman stod klart 1953.

Arlöv fortsatte att expandera. Under 1960-70-talen 
präglade miljonprogrammets bebyggelse Elisetorps- 
och Svenshögsområdena. Under denna period 
mer än fördubblades Arlövs befolkning och många 
malmöbor flyttade till orten. Rinnebäck bebyggdes 
under 1980-talet. Under efterkrigstiden skedde en viss 
expansion i Burlövs egnahem. Egnahemsområdet har 
idag i stort sett sin ursprungliga utbredning men har 
med åren förtätats. 

Även industrierna expanderade i Arlöv. Under 1960- 
och 1970-talen förlades industrierna i koncentrerade 
områden i utkanten av Arlöv. En av Sveriges äldsta 
företagsbyar anlades i början av 1960-talet där Tågarps 
by tidigare låg. År 1971 invigdes Burlöv Center i utkan-
ten av orten. Så småningom växte Malmö och Arlöv 
samman.

Åkarp
Människor har kontinuerligt bott i Åkarp i åtminstone 
1 000 år. Spår från förhistorisk tid finns i gravhögar på 
flera ställen. Första gången Åkarp beskrivs i skrift är år 
1120 men platsen kallades då Acathorp, motsvarande 
”Åkes torp”. Dagens namn Åkarp nämns första gången 
1770.
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Fram till enskiftet bestod Åkarps by av tolv gårdar 
samlade vid Byvägen – Alnarpsvägen. Gårdarna låg 
kring en öppen plats. Vid skiftet år 1813-1815 flyttades 
ungefär hälften av gårdarna. Jämförelsevis fick ovanligt 
många gårdar ligga kvar på sina ursprungliga platser. 
Etableringen av järnvägen och en försiktig industria-
lisering kom att få stor betydelse för den fortsatta 
utvecklingen av Åkarp. Ett tegelbruk fanns till ex-
empel i drift mellan 1850 och 1935. Spår från denna 
verksamhet finns i de lertäkter som idag är dammar 
invid järnvägen och vid Svanetorp. Många gator har 
även fått namn som Lervägen, Murvägen, Tegelvägen 
och Bruksvägen. 1856 invigdes Åkarps järnvägssta-
tion, vilken snabbt kom att bli en viktig mötesplats för 
människor i alla åldrar. Byggnaden revs 1904 och en ny 
uppfördes söder om spåren vid Stationsvägen. Huset 
finns fortfarande kvar men upphörde som stations-
byggnad 1980.
 
De snabba kommunikationerna i och med järnvägens 
ankomst bidrog till tillväxten och utvecklingen av 
Åkarp. När järnvägen byggdes hade den en samlande 
effekt. Järnvägen var ortens stolthet mot vilken husens 
fina sidor vändes, trots buller och sot. Kring stations-
byggnaden växte stationssamhället fram. I början var 
det främst sommargäster som sökte sig till den lantliga 
idyllen men efter 1900 tog villabebyggelsen fart då 
bland annat företagare och akademiker byggde patrici-
ervillor. 

Mellan 1940- och 1960-talen växte orten med små-
skalig bebyggelse i huvudsak söder om Lundavägen. 
Handel och hantverk blomstrade fram till 1950-talet 
och samhället var en livfull plats. Villabebyggelsen 
kom efter hand att ta över helt. På 1970-talet kulmi-
nerade utvecklingen med grupphusbebyggelse och 
under denna tid byggdes stora områden även norr om 
järnvägen. Både i norr och i de sydvästra delarna togs 
betodlingsmark i anspråk för bebyggelse, vilket har satt 
sina spår i gatunamn som Socker vägen, Betvägen och 
Sirapsvägen.

Burlöv idag (2013)
Burlövs kommun har ett drömläge mitt emellan Mal-
mö och Lund. Här är det nära till allt både inom och 
utanför kommunen eftersom kommunens yta bara är 
cirka 19 km2. Från väster till öster är kommunen som 
mest cirka 6,4 km och från norr till söder är den som 
mest cirka 6,9 km. Kommunen ligger attraktivt, nära 
både storstad och kust. Kommunikationerna är mycket 
bra, det tar inte många minuter varken till Malmö eller 
till Lund. Inom några år har kommunen även Öre-

sundståg med direktförbindelse till Köpenhamn och 
Kastrup. I Burlöv finns både bostäder och arbetsplatser. 
Antalet inpendlare till kommunen är fler än antalet 
utpendlare. Burlöv är en mångkulturell kommun. Här 
samsas olika kulturer utan några stora konflikter vilket, 
genom sin mångfald och mångsidighet, ger fantastiska 
framtidsmöjligheter. 

Befolkningsstruktur
Burlövs kommun hade 2012-12-31 17 011 invånare7. 
Befolkningen är i huvudsak fördelad på orterna Arlöv 
(cirka 10 900 invånare) och Åkarp (cirka 5 800 in-
vånare). Detta innebär en befolkningstäthet på 895 
invånare/km2. Befolkningstätheten i Skåne är cirka 113 
invånare/km2 (2010)8.

Kommunen har en relativt jämn åldersfördelning, 
betydligt jämnare än många kommuner i närområdet. 
Medel åldern ligger på 39,8 år. Av kommunens invånare 
har 38 %  utländsk bakgrund (2012).9

En knapp tredjedel av befolkningen är ensamstående 
(5 466 personer). Av den övriga befolkningen är cirka 
7 000 personer sammanboende. Hälften av dessa, 
(3 500) är sammanboende med barn (2011).10

Åldersfördelning 2011.

Befolkningsökning
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7 Underlag från SCB. (2012).
8 Underlag från SCB. (2010).
9 Underlag från SCB. (2011).
10  Underlag från SCB. (2011).
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Historiskt sett har den största befolkningstillväxten 
i Burlöv ägt rum från mitten av 1960-talet till mitten 
av 1970-talet för att sedan stanna av till 2005. Mellan 
1964 och 1974 ökade befolkningen i genomsnitt med 
650 invånare/år, med en toppnotering 1965-1966 då 
befolkningen ökade med 1 700 invånare. Mellan åren 
2006-2012 ökade befolkningen i genomsnitt med 242 
personer/år. Invånarantalet ökade under 2012 med 168 
personer, vilket ger en befolkningsökning på + 1 % 
(Lomma +1,28 %, Simrishamn -0,78 %). Flyttnettot 
har mellan åren 2006-2012 i genomsnitt legat på +176 
personer/ år.11 Burlöv ligger på 8:e plats när det gäller 
folkökning och på 13:e plats när det gäller flyttnings-
netto i Region Skåne12.

11 Underlag från KAAB Prognos AB (2011). Befolkningsprognos för Bur-
lövs kommun 2011-2021.
12 Underlag från SCB. (2012). 

Arbetsmarknad
I de näringsgrenar kommunens invånare arbetar inom 
dominerar handel (16 %), vård (15 %) och företags-
tjänster (13 %). Arbetsplatserna i kommunen domine-
ras av handel (31 %), tillverkning (18 %) och byggverk-
samhet (11 %) (2011).13 

År 2011 var 69,5 % av Burlövs invånare mellan 20-64 
år förvärvsarbetande. Detta är en förhållandevis låg 
siffra i jämförelse med grannkommunerna med undan-
tag för Malmö som har en lägre siffra än Burlöv. 

Anledningen till att Burlöv och Malmös siffror är när-
mare varandra kan vara att befolkningsstrukturen och 

13 Underlag från SCB. (2011).

Orienteringskarta över Burlövs kommun 2013.
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bebyggelsestrukturen är mer lika varandra och skiljer 
sig till viss del från de andra kommunerna. 
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Förvärvsarbetande 2011 i åldern 20-64 år.   

Pendling
Kommunen har en nettopendling på +938 personer. 
Inpendlingen kommer i huvudsak från Malmö (2 594 
personer, 43 %) och Lund (570 personer, 10 %) men 
även från Staffanstorp, Kävlinge och Lomma. Utpend-
lingen sker i huvudsak till Malmö (3 093 personer, 
61 %) och Lund (869 personer, 17 %).14

Utmaningar och huvudfrågor
Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att genom en lärorik och öp-
pen process ta fram en ny, aktuell, kommunomfattande 
översiktsplan15. I Burlöv är denna översiktsplan döpt 
till ”Framtidsplan för Burlövs kommun”. Framtidspla-
nen ska ge en tydlig och hållbar framtidsstruktur, ett 
ramverk som invånare, föreningar och näringsidkare 
sedan, genom att ta initiativ, ska ha möjlighet att fylla 
med innehåll. 

Vi lever i en föränderlig värld. Ingenting är statiskt eller 
permanent. Framtidsplanen ska visa riktningen, vägen 
framåt. Framtidsplanen kommer att behandla frågor 
med kortare och längre tidshorisont. Förändringar går 
idag väldigt fort. Mycket kan hända under denna tid: 
företag med skyddsavstånd kan flytta eller lägga ner, 
bilar kan bli tystare, renare och gå att parkera i mer yt-
effektiva parkeringshus/-torn och så vidare. Framtids-
planen måste ge en översiktlig inriktning, en tydlig väg, 
en vision för vart vi vill komma, det vill säga vilken 
strategi vi ska ha inför framtiden. Det övergripande 
målet är att åstadkomma hållbar samhällsplanering 
såväl ekologiskt, socialt och ekonomiskt med männis-
kan i centrum. 

14 Underlag från SCB. (2011).
15 Burlövs kommun (2010). Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäk-
tige. Sammanträdesdatum 2010-10-18. § 95 Aktualisering av Översiktsplan 
98 för Burlövs kommun.

Viktigt är att frågor kring Burlövs identitet, profil, 
visioner och självbild är med i planprocessen, med 
strävan att hitta och förankra en gemensam målbild. 
Ett resultatmål är att utifrån befintliga redan framtagna 
kommunala plandokument och program, nya lagkrav, 
nya regionala samt statliga mål respektive riktlinjer och 
efter en gedigen dialog- och planprocess leverera en 
aktuell, tydlig och väl förankrad Framtidsplan. 

Framtidsplanen ska 
• utgöra en strategisk utvecklingsplan, ett styrdoku-

ment, för Burlövs framtida samhällsutveckling. 
• fungera som kunskapskälla, uppslagsbok och 

beslutsunderlag inför alla Burlövs beslut rörande 
mark och vatten, det vill säga nästan alla kommu-
nens beslut. 

• svara på hur Burlöv bör reagera på de förändringar 
som kommer. Framtidsplanen ska strukturera, 
inspirera och ge förståelse för hur viktiga samband 
och den komplexa helheten fungerar.  

• skapa förutsättningar för att nuvarande och framtida 
burlövsbor ska få möjlighet till ett hållbart och gott 
liv. 

Lagkrav
Burlövs kommun är en liten kommun till ytan. Därför 
måste Burlöv vara mycket noga med hur kommunens 
mark- och vattenområden används. Områdena måste 
användas effektivt och för det ändamål som de är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. 

Arbetet med Framtidsplanen följer plan- och bygg-
lagens (PBL) förfarande för översiktsplanprocessen 
(samråd-utställning-antagande-laga kraft) och lagkrav 
enligt den nya PBL som trädde i kraft 2 maj 2011. Ett 
krav som har blivit tydligare i nya PBL är att över-
siktsplanen (ÖP) ska ha koppling till nationella och 
regionala mål och att det ska finnas ett samspel mellan 
översiktsplanen och regionalt tillväxt arbete. 

Redan tidigare var kravet att det ur översiktsplanen 
ska framgå hur den bebyggda miljön ska utvecklas och 
bevaras. Med den nya lagen ska det även framgå hur 
den bebyggda miljön ska användas. Olika framtids-
scenarier inklusive analyser, miljöbedömning, ställ-
ningstaganden och konsekvensbeskrivningar ska tas 
fram. I arbetet ingår vidare att engagera en bred och 
för kommunen representativ grupp politiker, invånare 
och näringsidkare för att få in aktuellt kunskapsunder-
lag, dialog kring ställningstagandena och därmed en 
väl förankrad Framtidsplan, se vidare under kapitlet 
”Framtidsplanen - en översiktsplan”.
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Kontinuerlig process
All mark och allt vatten i Burlöv berörs av Framtidspla-
nen. Burlövs olika delar har olika förutsättningar. Vad 
bör bevaras? Vad bör utvecklas? Vilket slags samhälle 
är vårt mål? Hur använder vi Burlövs yta på bästa sätt? 
Burlövs kommun äger själv inte mycket mark men vill 
genom Framtidsplanen hitta en tydlig och hållbar väg, 
en gemensam plan framåt, en vision, en målbild som 
tillräckligt många kan stå bakom. Denna målbild bildar 
därefter ramen till en planerings- och genomförande-
process som kommer att fortsätta kontinuerligt även 
efter att detta framtidsdokument är antaget i kommun-
fullmäktige.
 
Stärka identiteten
Städerna i världen blir mer och mer lika, men de måste 
sticka ut för att vara attraktiva. En stad med självakt-
ning och framtid måste ha en stark identitet. Burlövs 
profil, identitet och självbild behöver stärkas. Burlöv är, 
liksom de flesta andra kommuner, uppbyggd av flera 
orter och byar med olika historia och karaktärer. Dessa 
positiva särarter ska stärkas och tillsammans bilda Bur-
lövs gemensamma identitet. Burlövs svagheter måste 
identifieras och tas om hand och Burlövs gemensamma 
positiva identitet ska marknadsföras. 

Arbetet med att skapa ett kommungemensamt nytt 
centrum, Burlöv C, för alla burlövsbor vid Burlöv Cen-
tralstation och Burlöv Center är till exempel ett steg i 
riktningen att skapa en gemensam identitet och en ge-
mensam målbild. Arbetet med att ta fram gemensam-
ma målord är ett ytterligare steg. Identitetsarbetet är en 
viktig och tidskrävande uppgift som kräver samarbete, 
tillit, mod, beslutsamhet och gemensam handlingskraft 
över parti- och förvaltningsgränser. Vid alla beslut som 
tas i kommunen måste, om identitetsarbetet ska lyckas, 
beaktas om beslutet stärker Burlövs positiva karaktärer, 
identitet och gemensamma framtidsbild, eller inte. 

Genomförande
För att genomföra Framtidsplanen och skapa en helhet 
där alla blir vinnare krävs ett gemensamt ramverk, 
en gemensam målbild och därefter ett givande och 
tagande i enskilda sakfrågor. Genomförandet är helt 
beroende av de många aktörernas insatser: politiker, 
förvaltningar, invånare, näringsidkare, grannkommu-
ner och stat. Genomförandet av Framtidsplanen och 
identitetsarbetet är ett gemensamt, långsiktigt arbete 
som kräver tålamod, tydlig ledning och samarbete för 
att ge ett hållbart och säkert resultat. Vi ska visa att 
Burlöv är en kommun att räkna med i MalmöLundre-
gionen.
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Utmaningar 
Egen kommun
Ska Burlövs kommun vara en egen kommun i framti-
den? Detta var den första frågan som ställdes i arbetet 
med Framtidsplanen. Utgångspunkten för det fortsatta 
arbetet är att kommunen ska vara en egen kommun 
även i framtiden. Så länge Burlöv är en egen kom-
mun har invånarna närmare till sina politiker. Att vara 
en egen kommun ger mandat att bestämma över hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas i 
framtiden. Så länge Burlöv är en egen kommun är det 
nära till det mesta. 

Burlöv har stor närhet till omvärldens utbud samtidigt 
som kommunen har ett eget komplett serviceutbud, 
mångsidigt bostadsbestånd och gott om arbetstillfällen. 
Burlövs huvudutmaning, för att både fortsätta att vara 
en egen kommun och för att kunna bevara och utöka 
den goda kommersiella och kommunala servicen, är 
att åstadkomma fler och ännu attraktivare bostäder, 
arbetsplatser och publika rum såsom torg, gaturum 
och parker. Man ska kunna både bo och arbeta i Burlöv 
även i framtiden. För att kunna stå på egna ben som 
kommun är det viktigt att ha fortsatt gott samarbete 
med grannkommunerna, se vidare under rubriken 
”Mellankommunala frågor”. Andra utmaningar som 
kommunen, och därmed Framtidsplanen, står inför är:

• Planering och genomförande av attraktiva mötes-
platser.

• Att locka fler att komma och bo och verka i kom-
munen. Fler som bor och verkar i kommunen ger 
ett rikare folkliv på gator och torg.

• Fortsatt och utvecklat socialt ansvarstagande gäl-
lande otrygghet, rädsla, ensamhet, utslagning, 
segregation och åldrande befolkning.

• Vidareutveckling av mångsidigheten och mångkul-
turen och kulturen som drivkraft, attraktionskraft 
och mötesplats.

• Vidareutveckling av arbete och näringsliv, bättre 
tillvarata entreprenörsförmågan hos invånarna 
samt bättre uppskatta och utveckla kulturella och 
kreativa näringar.

• Behålla och utveckla kollektivtrafiken.
• Motverka ökad bilism, ökande transittrafik.
• Skydd mot buller och luftföroreningar.
• Skydd mot klimatförändringar.
• Vidare bredbandsutbyggnad.
• Södra stambanans utbyggnad från 2 till 4 spår.
• Simrishamnsbanans utbyggnad.
• Lommabanans utbyggnad.
• Motorvägsutbyggnader.
• Utarmningen av den biologiska mångfalden.

• Den lilla andelen allemansrättsligt tillgänglig mark.
• Längtan efter skönhet och attraktiv miljö som fak-

tor för etablerings- och investeringsbeslut.
• Svårigheten för små kommuner att klara av sina 

ekonomiska åtaganden.
• Behoven av nytt bad, förskolor, skolor, äldreboen-

den, LSS-boenden och föreningslokaler.

Huvudfrågor
Den 17 november 2011 beslutade kommunstyrelsens 
planutskott (PLU) om ett mål- och huvudfrågedoku-
ment som därefter har legat som grund för arbetet med 
att ta fram Framtidsplanen.

Målord
I mål- och huvudfrågedokumentet fastslogs att orden 
trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse ska an-
vändas som målord i Framtidsplanen och som ledord 
för den kommunövergripande visionen och kommu-
nens gemensamma mål. 

Burlövs kommun ska vara en trygg, nära, grön och skön kommun, 
full av liv och rörelse.

Varför målord?
• Målorden ska kunna användas för att beskriva vår 

kommun idag och i framtiden.
• Målorden ska kunna representera Burlöv idag och 

knyta an till historien.
• Målorden ska hålla för att representera och stärka 

Burlöv i framtiden.
• Målorden ska ge förståelse för helheten.
• Målorden får inte vara för allmänna. 
• Målorden ska kunna användas som identitetsbä-

rare och som positiva målord för Burlöv. 
• Målorden måste vara väl förankrade.
• Målorden ska uppmuntra oss alla att vara stolta 

ambassadörer för vår kommun.
• Målorden ska ge framtidstro och stärka kommu-

nens självbild.
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Målbild och huvudstruktur

Målbild och huvudstruktur för Burlövs kommun.

Målbilden som Framtidplanen vill förmedla är Burlöv 
som en gränsöverskridande mötesplats mitt i Mal-
möLundregionen med Burlöv C som det självklara 
centrumet. Ett centrum för hela kommunen, alla kom-
munens invånare, alla som är verksamma i kommunen 
och alla kommunens besökare. Burlöv C som i Burlöv 
Centralstation, Burlöv Center och Burlöv Centrum. 

Framtidsplanen delar in Burlövs yta i en huvudstruktur 
som består av fyra delstrukturer: Rekreation, Stads-
byggnad (blandstaden + trädgårdsstaden), Odlings-
landskapet inklusive rekreation samt Verksamhetsom-
råden. Läs mer om målbilden och huvudstrukturen i 
kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 

Övriga styrdokument
Om Framtidsplanen ska bli en strategisk utvecklings-
plan, ett styrdokument, så måste den innehålla tydliga 
ställningstaganden och konsekvensbeskrivningar och 
fungera ihop med övriga styrdokument i kommunen. 

En röd tråd
Det måste finnas en tydlig röd tråd mellan styrdoku-
menten för att de ska bli meningsfulla, gemensamma 
och starka. Målorden, målbilden och huvudfrågorna i 
Framtidsplanen måste korrespondera med kommun-
fullmäktiges övergripande mål, vision och slogan så att 
man tydligt kan se en röd tråd. 

Framtidsplanen kommer att genomsyras av målorden 
och huvudstrukturen. Därefter ska planen genomföras, 
vilket även innebär att målorden och dess innebörd 
följs upp, förankras och används. 

Slogan
Burlövs kommuns slogan är: ”Den lilla kommunen med 
den stora närheten”.

Vision
Vision 2030 - Burlövs kommun16 anger färdriktningen 
för Burlöv – hit vill vi nå, så här vill vi att det ska bli, 
detta arbetar vi för. Burlövs vision är att kommunen 
ska vara:

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, 
utveckling och kultur.”

Målorden i visionen är liksom för Framtidsplanen: 
Trygg & Nära, Grön & Skön, Liv & Rörelse.

”Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig 
välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska 
ge service av hög kvalitet, alltid med medborgaren 
i centrum. Här finns rika möjligheter till möten 
och upplevelser, inom handel, kultur och fritid, 
för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är 
mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet och 
utveckling. Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar 
kommun med grönska och sköna rekreationsom-
råden för alla. Alla som bor i kommunen ska ha 
möjlighet att få ett arbete och ett gott liv. Våra för-
skolor och skolor ska vara bland de bästa i Skåne 
både vad gäller trivsel och studieresultat. Alla som 
bor och är verksamma här ska känna stolthet över 
sin kommun.”17

Mål
Kommunfullmäktiges övergripande mål är18:

1. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga 
med livet i Burlöv.

2. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor uppleva att de 
har möjlighet att påverka kommunens verksamhet 
och utveckling.

3. År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva 
boendekommunerna i Skåne.

4. År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med 
genomsnittet för Skåne eller högre.

5. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med 
kommunens verksamhet och service.

16 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i 
kommunfullmäktige 2012-05-21.
17 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i 
kommunfullmäktige 2012-05-21.
18 Burlövs kommun (2012). Övergripande mål för Burlövs kommun 
2013–2017.
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Sammanfattning  
Efter en omfattande dialog- och samrådsprocess, med 
ungdomar, barn, pensionärer, grannkommuner, läns-
styrelsen, Trafikverket, Skånetrafiken, kommunens 
politiker samt tjänstemän från olika förvaltningar med 
flera, har en kommuntäckande översiktsplan ”Fram-
tidsplan för Burlövs kommun” tagits fram. 

Tydlig inriktning
Framtidsplanens ambition är att ge en tydlig inriktning 
för Burlövs framtid. Inriktningen ska ge en hållbar 
samhällsutveckling både miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt med människan och mötesplatser i centrum. 

Burlöv ska bygga vidare på sin mångfald med stor 
närhet, mångsidiga befolkning, levande kulturliv, 
fler inpendlare än utpendlare, både arbetsplatser och 
bostäder, blandade bebyggelse och goda kollektivtra-
fik. Genom Framtidsplanens inriktning tar Burlöv ett 
mycket stort regionalt ansvar för både bostäder och 
arbetsplatser. Framtidsplanens målsättning stämmer 
väl överrens med regionens och grannkommunernas 
översiktsliga mål med undantag för yttre godsspår.  

Med hjälp av gemensamma målord och målbilder vill 
Framtidsplanen stärka den hållbara utvecklingen och 
Burlövs kommuns image och självbild. 

Burlöv ska fortsätta vara och stärka sin roll som egen 
kommun och viktig målpunkt i MalmöLundregionen. 

Målord 
Målorden som är beslutade1, efter en lång och öppen 
process är: 
  Trygg & Nära 
  Grön & Skön 
  Liv & Rörelse

Burlövs kommun ska vara en trygg, nära, grön och 
skön kommun, full av liv och rörelse.

Vision
Kommunens vision2 är att Burlöv ska vara:

 ”Den kreativa mötesplatsen för boende, närings-
liv, utveckling och kultur.”

1 Burlövs kommun (2011). Mål- och huvudfrågor för Översiktsplan, ÖP12, 
Framtidsplan för Burlövs kommun (111107) beslutat i Kommunstyrelsens 
Planutskott (111117).
2 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i 
kommunfullmäktige 2012-05-21.

Målbild
Målbilden för kommunens framtid är Burlöv som en 
gränsöverskridande mötesplats, mitt i MalmöLundre-
gionen, med Burlöv C som det självklara centrumet. 
Ett centrum för hela kommunen, alla kommunens 
invånare, alla som är verksamma i kommunen och alla 
kommunens besökare. Burlöv C som i Burlöv Central-
station, Burlöv Center och Burlöv Centrum. Här kom-
mer både Öresundstågen och Pågatågen att stanna. 
Åkarps och Arlövs nuvarande centrum utvecklas och 
knyts tydligt till Åkarps station och Arlövs station, det 
vill säga kommunens nya station på Lommabanan. 
Dessa två mötesplatser är och förblir viktiga delcen-
trum i kommunen. 

Målbild för Burlövs kommun.

Burlöv C
För att utnyttja det pendlarstationsnära läget och göra 
det attraktivt föreslås tät, blandad miljömässigt hållbar 
stad med personintensiva utåtriktade verksamheter, 
bostäder och citykänsla närmast runt Burlöv C. Före-
tagsbyn utvecklas, med Burlöv C och Arlövs station på 
Lommabanan, till en ännu intensivare och arbetsplats-
tätare stadsdel. 

Åkarps station och nya centrum
Även runt Åkarps station byggs det tätare än i övriga 
Åkarp, både för varierat boende och centrumverksam-
heter. En ny levande och attraktivt mötesplats skapas. 
Den stationsnära bebyggelsen sträcker sig vidare från 
Åkarps station och norrut. 
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Kronetorpsområdet
I nordöst planeras Åkarps trädgårdsstadsbebyggelse 
klättra över motorvägen in i Kronetorpsområdet där 
den efterhand övergår i tätare och högre bebyggelse 
när den närmar sig Burlöv C. Landskapet är successivt 
framvuxet ur en förhistorisk bosättningskontinuitet. 
Nu bygger kommunen vidare på denna framväxt med 
den stationsnära bebyggelsen i Kronetorpsområdet. 
Detta blir en ny etapp för bosättningskontinuiteten i 
riksintresset. Gårdsmiljön kommer att skyddas i de-
taljplan. Vidare måste de miljöpåverkande faktorerna 
hanteras såsom buller, klimatförändringar och risker. 
Det storskaliga odlingslandskapet bevaras utanför väg 
E22. 

Huvudstruktur och delstrukturer
Framtidsplanens huvudstruktur delar in kommunens 
yta i fyra tydliga delstrukturer: 

• Rekreation 
• Stadsbebyggelse 
• Odlingslandskap och rekreation  
• Verksamhetsområden

Huvudstruktur med delstrukturer.

Rekreation
På Spillepeng, i kommunens västra hörn, ska så små-
ningom ett större rekreationsområde utvecklas. Detta 
knyts till grönområdena i Malmö, Lomma, Alnarp och 
längs Sege å. 

Stadsbebyggelse
Stadsbebyggelsen planeras byggas ut, förtätas, om-
vandlas och kompletteras med utgångspunkt från 
stationerna (Åkarps station, Arlövs kommande station 

på Lommabanan och Burlöv C) och längs med det 
stabila regionala busstråket på Lundavägen. Bebyggel-
sen byggs högst och tätast närmast stationerna, och då 
främst runt Burlöv C, för att sedan bli lägre och glesare 
ju längre från stationerna det byggs. Bebyggelsen håller 
sig innanför Västkustvägen och Stockholmsvägen. All 
föreslagen stadsbebyggelse ligger inom kollektivtrafik-
nära lägen. 

Riksintresse och bebyggelseöar
Burlövs kommun tillgodoser riksintresset för kultur-
miljö i Framtidsplanen genom att bevara det öppna 
odlingslandskapet söder om E22:an mellan Stockholm-
svägen och Sege å och genom att inte tillåta nya bebyg-
gelseöar söder om motorvägen. Här vidareutvecklas 
istället rekreationsverksamheterna med fler natur- och 
kulturstigar och ett grönområde längs med Sege å som 
knyter an till stadsbebyggelsen, Malmö Burlöv golfba-
na och Spillepeng samt sträcker sig vidare in i kommu-
nerna Malmö, Staffanstorp och Svedala. 

Inga nya bebyggelseöar planeras i jordbrukslandskapet söder om 
väg E22. Här planeras det för en vidareutveckling av rekreations-
stråk, bland annat utmed Sege å. 

Kommunen ser positivt på persontågtrafik på Sim-
rishamnsbanan, under förutsättning att banans bar-
riäreffekter och bullerproblematik löses, eftersom det 
innebär färre bilar genom kommunen. Framtidsplanen 
föreslår dock ingen station i Burlövs kommun efter-
som det, på grund av skyddsavstånd och översväm-
ningsrisk, inte är möjligt att åstadkomma stationsnära 
bebyggelse runt en sådan station. Istället föreslås, som 
skrivet, att rekreationsverksamheten byggs ut längs 
med Sege å. Ju fler invånare som flyttar in till Burlövs 
kommun desto mer rekreations- och parkyta krävs. 
 
Verksamhetsområden
Längst i söder vidareutvecklas de befintliga och redan 
planerade verksamhetsområdena för storskaliga, 
ytkrävande och lågpersonintensiva verksamheter och 
handel.
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Hållbar trafik, miljövänligt leverne 
Målet med den sammanhållna, täta bebyggelsestruktu-
ren är bland annat att kommunens invånare, besökare, 
näringsidkare, föreningsaktiva och anställda ska kunna 
välja att gå, cykla och åka kollektivt inom samt till och 
från kommunen. Målet för trafikfördelningen i kom-
munen är att andelen gående, cyklande och resor med 
kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor samt 
att andelen bilresor inte ska överstiga 1/3 av det totala 
antalet resor. 

Området innanför Stockholmsvägen och Västkustvä-
gen utformas gång-, cykel och kollektivtrafikvänligt. 
Genomfartstrafiken trycks, med hjälp av bland annat 
nya väganslutningar, ut till det övergripande motor-
vägsnätet. Genomfartsvägar och infartsvägar görs om 
till vackra, trygga, högst tvåfiliga, stadsgator. Man ska 
kunna ha ett bra liv i Burlöv utan bil. 

Bullret på det övergripande vägnätet planeras hållas ute 
genom höga välutformade bullervallar/plank/murar 
som bildar en trygg famn, inom vilken stadsbebyggel-
sen utvecklas, liksom innanför murarna i en medeltida 
stad. Bullervallar/plank och murar utformas på ett 
grönt, vackert och attraktivt sätt. Innanför motorvä-
garna ska bullernivåerna klaras utan plank och murar 
ut mot de allmänna rummen, förutom från stambanan 
och Lommabanan.

Vidare är målet att kunna åstadkomma energieffektiv 
bebyggelse som bygger vidare på befintlig infrastruktur 
och hållbara energikällor. Det ska gå att leva miljövän-
ligt i Burlövs kommun även i framtiden.

Valt bebyggelsescenario
Framtidsplanen presenterar ett valt scenario, 2030-be-
byggelsescenariot, en utbyggnadstakt och en etap-
pindelning. Detta är det scenario som bedöms som 
rimligt och lämpligt fram till år 2030 med avseende 
på kommunens vilja att kunna erbjuda bra bostäder 
och arbetsplatser i stationsnära läge, dagens inflytt-
ningshastighet, kommunens attraktionsförmåga samt 
tröskelvärden. Framtidsplanens mål och riktlinjer hål-
ler dock väl även om utvecklingen periodvis skulle gå 
långsammare eller ännu snabbare. 

2030-bebyggelsescenariot innebär, fram till 2030, en 
befolkning på cirka 24 000 invånare och cirka 11 000 
arbetstillfällen. Scenariot innebär en inflyttning på i ge-
nomsnitt cirka 400 invånare per år fram till cirka 2030. 
Scenariot innebär blandad bebyggelse med utbyggnad, 
omvandling och förtätning med både arbetsplatser och 
bostäder.

Bebyggelsen byggs ut utifrån stationerna Burlöv C, 
Arlövs station och Åkarps station. 

Hållbart expanderande näringsliv
2030-bebyggelsescenariot innebär teoretiskt att alla 
Burlövs arbetsföra invånare skulle kunna arbeta inom 
kommunens gränser år 2030, liksom idag (2012), det 
vill säga samma förhållanden3 mellan antalet arbets-
tillfällen per invånare år 2030. Etablering av personin-
tensiva arbetsplatser planeras ske i stationsnära lägen, 
vilket också innebär att pendlare kan resa hållbart till 
och från sitt arbete i Burlövs kommun. 

Hållbar struktur och service
Strukturen med blandad, stationsnära bebyggelse samt 
sammanhållen grönstruktur för rekreation och biolo-
gisk mångfald är miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
hållbar. Strukturen stödjer kommunens utvecklingar-
bete för trygghet, boendeförsörjning, bättre folkhälsa 
och en hållbar plattform för lärande. Skolutbyggnad, 
förskolor, vård och annan kommunal service kommer 
att utvecklas i takt med befolkningsutvecklingen. En 
positiv befolkningsutveckling ger bättre underlag för 
kommersiell service och kollektivtrafik.

Komplext att planera hållbart
Många problem måste lösas för att kommunens fram-
tidsbild ska kunna uppfyllas, till exempel bullerfrågor, 
klimatförändringar, översvämningar och skyddsav-
stånd till miljöfarliga verksamheter, farligt gods och 
kraftledningar. Vidare måste hänsyn tas till bevarande-
värda områden och byggnader och de komplexa frågor 
som behöver lösas för att kunna åstadkomma förtät-
ning. Framtidsplanen föreslår lösningar på de flesta av 
dessa frågor. Där det inte har lyckats uppmärksammar 
och ger Framtidsplanen istället ställningstaganden för 
hur arbetet med att finna lösningar ska gå vidare. 

Föränderlig och spännande framtid
Förändringar går idag väldigt fort. Mycket kan hända 
de närmaste 20 åren, företag med skyddsavstånd kan 
flytta eller lägga ner, bilar kan bli tystare, renare och 
gå att parkera i mer yteffektiva parkeringshus/-torn. 
Framtidsplanen måste därför visa en konsekvent och 
för framtiden tydlig, hållbar översiktlig hållning och 
riktning gällande markens och vattnets framtida an-
vändning, trots att inte allt går att genomföra med de 
förutsättningar som finns idag.

3 8 000/17 011=47 % för 2012 och 11 000/24 000=46 % för 2030.
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Konsekvenser, regleringar 
och ställningstaganden 
Sammanfattning miljökonsekvenser
Framtidsplanens 2030-bebyggelsescenario är anpassat 
till en befolkningsökning om i genomsnitt cirka 400 
personer per år och därmed en utökning av områden 
för bostäder, företag och andra verksamheter. De mest 
påtagliga miljöproblemen i kommunen är följden av 
att ligga i ytterkanten av storstadsutvecklingen med en 
extrem infrastruktur och hög andel industrier i och 
i närheten av kommunen. Buller och förändringar 
av havsnivån är de största miljöproblemen. Den nya 
bebyggelsen påverkar natur- och/eller kulturmiljö-
intressen i Kronetorpsområdet och en mindre del av 
jordbrukslandskapet i Östra Dalslundsområdet.

Expansionen lokaliseras i långsiktigt hållbara kollektiv-
trafikstråk, främst i anslutning till järnväg. Kommunen 
ska verka för att byggnaderna har hög energieffektivi-
tet. 

Regleringar och ställningstaganden
På följande uppslag finns Burlövs samlade regleringar 
och ställningstaganden gällande både bevarande och 
framtida utveckling samt användning av kommunens 
mark- och vattenområden. 

För mer detaljerad text, tydligare kartor och tabel-
ler med ställningstaganden och konsekvenser, se 
Framtidsplanens olika ämneskapitel. För att Burlövs 
Framtidsplans intentioner och ställningstaganden ska 
uppnås måste en genomförandeplan tas fram för hur 
Framtidsplanen ska genomföras och följas upp. Om 
Framtidsplanen genomförs blir samhällsutvecklingen i 
Burlöv socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar.

Gestaltningsförslag för Burlöv C från Metro Arkitekter. Illustration: Metro Arkitekter (redigerad och beskuren). 
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riksintresse, se under rubriken ”Järnväg”. Inga övriga 
ändringar i riksintressena föreslås. Framtidsplanen 
tar upp allmänna intressen. Vid detaljplaneprocesser, 
lokaliseringsprövningar och bygglovshandläggning 
ska även enskildas intressen beaktas. I Framtidspla-
nens olika ämneskapitel finns beskrivande texter, mer 
detaljerade regleringskartor och referenser till original-
handlingar. 

Sammanfattning av befintliga  
regleringar (år 2014)
Nedanstående karta visar en sammanfattning av samt-
liga befintliga statliga och kommunala regleringar (år 
2014). Inom varje regleringsområde finns bestämmel-
ser för vad man får och inte får göra och dessa utgör 
underlag för Framtidsplanens ställningstaganden. 
Framtidsplanen tar ställning för att bygga stationsnära 
bebyggelse i riksintresset för kulturmiljö i Kronetorps-
området, se ställningstagandekartan på nästa sida, 
under rubriken ”Riksintresse för kulturmiljö” och i 
ställningstagandekartan i kapitlet ”Grönt och värde-
fullt”. Framtidsplanen tar ställning för utökat strand-
skydd vid Tågarps hed och vid dammen utmed Sege å, 
se vidare under rubriken ”Strandskydd” och i ställ-
ningstagandekartan i kapitlet ”Grönt och värdefullt”. 
Den nya stationen på Lommabanan i Arlöv föreslås bli 



23

SAMMANFATTNING
STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR MARKANVÄNDNINGEN

Sammanfattning av ställningstagan-
den för markanvändningen              
Nedanstående karta presenterar en sammanfattning av 
Burlövs samlade ställningstaganden. I respektive äm-
neskapitel visas mer detaljerade och tydliga kartor, till 
exempel vad som är befintligt och vad som är nytt, och 
tabeller med ställningstaganden och konsekvenser. Se 
även mer detaljerade beskrivningar under ”Bebyggel-
seområden”. Ställningstagandena gäller både bevarande 
och framtida utveckling och användning av kom-
munens mark- och vattenområden. Framtidsplanens 
kartor finns att ta del av i större skala i kommunens 
kartdatabas och på kommunens planeringsavdelning. 

Infällda i kartan finns även kommunens målbild, om 
att skapa ett nytt gemensamt centrum för hela kom-
munen, Burlöv C, och kommunens huvudstrukturbild 
med Burlövs fyra delstrukturer: rekreation, stadsbe-
byggelse (blandstad + trädgårdsstad), odlingslandskap 
och rekreation samt verksamhetsområden.
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Grönt och värdefullt
Kapitlet ”Grönt och värdefullt” redovisar Burlövs grön-
struktur, vatten och kulturmiljöer och hur dessa kan 
utvecklas i framtiden. 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden 
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grön-
områden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse 
för naturvården, kulturmiljövården eller friluftsli-
vet skall skyddas...”1

Landskapskonventionen
Den europeiska landskapskonventionen2 trädde i kraft 
den 1 maj 2011 i Sverige. Konventionens mål är att 
främja skydd, förvaltning och planering av landskapet 
och att organisera europeiska samarbeten om land-
skapsfrågor. En viktig del i landskapskonventionen är 
de demokratiska aspekterna och att stärka allmänhe-
tens och lokalsamhällets delaktighet i värdering och 
förvaltning av landskapet. Konventionen omfattar alla 
typer av landskap, både stad och landsbygd. Definitio-
nen av landskap i konventionen lyder:

”ett område sådant som det uppfattas av männis-
kor och vars karaktär är resultatet av påverkan av 
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 
faktorer.”

Europeiska landskapskonventionen innebär bland an-
nat att Sverige ska3:
• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstift-

ningen.
• öka medvetenheten om landskapets värde och 

betydelse i det civila samhället, i privata organisa-
tioner och hos offentliga myndigheter.

• främja delaktighet i beslut och processer som rör 
landskapet lokalt och regionalt. 

• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och 
hållbar förvaltning av dessa.

• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten 
om frågor som rör landskapet.

1 Miljöbalken 3 kap. 6§.
2 Europarådet (2000). Europeiska landskapskonventionen. Florence 
20.X.2000.
3 Riksantikvarieämbetet (2012). www.raa.se.

Landskapskonventionen och översiktsplanen - Fram-
tidsplanen berör varandra på många sätt. Framtidspla-
nen ger en helhetssyn på landskapets värden i Burlöv 
och hållbar förvaltning av dessa. Framtidsplanen  
behandlar också hur mark och vatten ska användas och 
utvecklas, vilket ökar medvetenheten om landskapets 
värde och betydelse i samhället. Genom översikts-
planen ges också möjlighet för allmänheten att vara 
delaktig och ge sin syn på landskapet och kommunens 
utveckling, bland annat genom samråd.

Landskapsbeskrivning

Burlövs kommun är präglad av jordbruksverksamheterna.

I ”Det skånska landsbygdsprogrammet – ett utveck-
lingsprogram med landskapsperspektiv”4 har Skåne 
delats in i olika områden utifrån landskapet och dess 
skiftande karaktär. Burlövs kommun ligger i ett låglänt 
landskap i ett karaktärsområde som kallas Lund- och 
Helsingborg slätten. 

Burlöv ingår i ett område kallat Lund- och Helsingborgslätten.

Landskapet karaktäriseras av ett storskaligt jord-
brukslandskap som är starkt påverkat av den urbana 
infrastrukturen och bebyggelsen. Området är tätt 
befolkat och det öppna landskapet har en lång kon-
tinuitet. Landskapet är en flack, svagt böljande jord-

4 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10.
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bruksbygd som tillhör den skånska sydvästslätten. Det 
är ett sjöfattigt landskap. Långgrunda miljöer längs 
Öresundskusten är av stor vikt för fisk- och fågellivet. 
Skogstäcket i denna del av Skåne är mycket begränsat 
och trädvegetationen är utspridd. Det är framförallt 
till kusten och de större vattendragen som natur-
värdena är knutna. I det öppna odlingslandskapet 
finns naturvärden bland annat i mindre skogsdungar, 
betesmarker, stenmurar, pilevallar, parker, kyrkogår-
dar, äldre trädgårdar och gårdsmiljöer. Jordbruket i 
området har en mycket lång tradition och idag karak-
täriseras landskapet av tämligen stora gårdar som är 
glest spridda. Området har Skånes mest värdefulla, ur 
produktionssynpunkt, jordbruksmarker. Det råder ett 
stort exploateringstryck i den sydvästra delen av Skåne 
där tätorterna och infrastrukturen expanderar ut på 
odlingsmarken. Ett extra stort tryck finns i Burlöv där 
alla kommunikationsstråk samlas på väg in till Malmö. 
De urbana elementen påverkar på många platser de 
lantliga kvaliteterna, där utblickar och vyer ofta domi-
neras av bebyggelse, kraftledningar, vindkraftverk och 
industrianläggningar. De stora kommunikationsleder-
na är både visuellt och ljudmässigt påtagliga och skapar 
barriärer i landskapet.5

Burlöv har 11-20 % allemansrättslig 
mark. Skåne består i genomsnitt av 
55,6 % allemansrättslig mark till 
skillnad från övriga landet som har 
92,8 %6.

5 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10.
6 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2012). Grönstruktur 
i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur.

Lund- och Helsingborgslätten är unik i Sverige på det 
sättet att tätorterna har den minsta allemansrättsligt 
tillgängliga marken per invånare i hela Sverige. De 
stora kommunikationslederna fungerar som presenta-
törer av landskapet eftersom upplevelsen av landskapet 
ofta sker visuellt längs dessa leder.7

Landskapsanalys
Burlövs kommun är till ytan liten men omfattas av en 
rad olika karaktärer och landskapselement.
  

Nod

Kronetorps 
mölla

Åkarps 
centrum

Åkarps 
station

Arlövs
centrum

Arlövs
kyrka

Burlövs 
station

Burlöv 
Center

Burlövs 
gamla kyrka

Verksamhetsområde

Mångsidig bebyggelse
Jordbruksmark med bebyggelseöar
Större rekreationsområde
Småskalig bebyggelseLandmärke

Stråk
Gräns

Karta (år 2012) över Burlövs kommun där en översiktlig indelning 
av områden, karaktärer och landskapselement har gjorts. Nedan 
förklaras kartan mer ingående.

• Nod. Noder är exempelvis strategiska punkter, 
samlingsplatser, kärnor eller större korsningar. 
Två av de viktigaste noderna i Burlövs kommun 
är stationerna i Arlöv och Åkarp. Förutom dessa 
utgör Åkarps centrum, Burlöv Center och området 
runt Sockerbitstorget i Arlöv samlingsplatser och 
strategiska punkter.  

• Landmärke. Landmärken är betydelsefulla ob-
jekt som ofta kan ses på avstånd och användas 
som referenspunkter och för orientering. Arlövs 
kyrka, Burlövs gamla kyrka och Kronetorps mölla 
är framträdande landmärken i Burlövs kommun. 
Andra exempel som kan ses som landmärken är 
Arlövgården med dess silobyggnader, Sockerbru-

7 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10.
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ket, Disponentvillan och höghusen i Svenshög och 
Elisetorp.

• Stråk. Vägar och förbindelser där den huvudsak-
liga rörelsen sker utgörs i denna landskapsskala av 
stambanan, Lundavägen och de stora trafiklederna. 
Det är utmed dessa stråk som de flesta människor 
färdas.

• Gräns. Gränser är linjära element som kan vara 
hinder för rörelse och utgöra barriärer. Lomma-
banan och Simrishamnsbanan är två exempel på 
gränser. Även stråken kan ses som gränser och 
barriärer. Det kan också vara gränser mellan olika 
landskapskaraktärer. Sege å och gränsen mellan 
hav och land är framträdande i landskapet liksom 
de ofta starka gränserna mellan bebyggelse och 
jordbruksmark.  

• Verksamhetsområde. Verksamhetsområdena 
utgörs i huvudsak av industri och handel. De finns 
framförallt i Arlöv och i Stora Bernstorp, i de södra 
delarna av kommunen.

• Småskalig bebyggelse. Den småskaliga bebyg-
gelsen utgörs i huvudsak av en- och tvåvåningshus 
med många villor och trädgårdar. Denna bebyg-
gelse är en stark karaktär i framför allt Åkarp men 
även i Burlövs egnahem och i vissa delar av Arlöv 
(se mångsidig bebyggelse).

• Större rekreationsområde. Burlövs kommun har 
få större rekreationsområden men de som finns är 
Spillepeng och Malmö Burlöv golfbana, där en del 
av en allmänt tillgänglig natur- och kulturstig går.

• Jordbruksmark med bebyggelseöar. En ganska 
stor del av Burlövs kommun är jordbruksmark. I 
dessa områden finns gårdar, landsbygdsbostäder, 
en del verksamheter men även ett stort ställverk 
och en mindre golfbana. Bebyggelsen ligger till 
stor del som öar i det öppna jordbrukslandskapet. 
Andelen jordbruksmark håller på att minska. 

• Mångsidig bebyggelse. Arlöv har en mångsidig 
bebyggelse med en blandning av villor, flerfamiljs-
hus, höghus, handel, gammalt och nytt.       

Naturmiljö
Natura 2000 och naturreservat
Tågarps hed i Burlövs kommun är ett statligt natur-
reservat och utgör en del av Natura 2000-området 
Lommabukten/Lommaområdet. Detta område om-
fattas av både art- och habitatdirektivet (SCI) samt 
fågeldirektivet (SPA). Natura 2000-områden klassas 
även som riksintresse vilket gör att de har ett särskilt 
starkt skydd.

Tågarps hed är en låglänt öppen strandäng på cirka 
12 ha som utgör en rest av det kulturbeteslandskap 
som förr var representativt för stora delar av Öresunds-
kusten. Ängarna har troligen hävdats som betesmark 
sedan bronsåldern och är av stort kulturhistoriskt 
värde. Tågarps hed är även av stort värde för land-
skapsbilden.

Den vänstra bilden omfattar Natura 2000 och den högra markerar 
naturreservatet.

Området översvämmas årligen av havsvatten och ut-
görs delvis av fuktigare partier. Ett stort antal växt- och 
djurarter, framförallt sällsynta saltängsvegetationer, 
fåglar och insekter, är beroende av att ängarna betas 
och översvämmas regelbundet. Tågarps hed har en 
mycket stor ekologisk betydelse som mottagare och 
spridningskälla av arter till omgivande områden.

Tågarps hed sedd från Spillepeng. Tågarps hed är ett statligt natur-
reservat och ett Natura 2000-område. 

I samband med att området pekades ut som Natura 
2000-område togs en bevarandeplan8 fram. I denna 
pekas naturvärdena ut och en beskrivning görs av vad 
som krävs för att långsiktigt bevara dem. Skötsel i form 
av fortlöpande bete är nödvändigt för att naturvärdena 
i området ska bevaras och utvecklas. För att inte störa 
häckande och rastande fåglar gäller beträdandeförbud 
under perioden mars-september. I vattnet råder be-
trädandeförbud året om. I samband med bildandet av 
naturreservatet upprättades en skötselplan9.
8 Länsstyrelsen i Skåne län (2005). Bevarandeplan för Natura 2000-område 
Lommaområdet. Kungjord av Länsstyrelsen i Skåne län 2005-12-16. 
9 Länsstyrelsen i Skåne län (2008). Skötselplan för naturreservatet Södra 
Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. 
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Biotopskydd
Många småbiotoper i jordbrukslandskapet har höga 
natur- och kulturvärden. Småbiotoperna skapar en va-
riation och utgör viktiga livsmiljöer för olika arter och 
underlättar även spridningen av växter och djur. Rege-
ringen har beslutat att ett generellt biotopskydd gäller 
för vissa typer av värdefulla biotoper. Dessa biotoper 
har ett skydd per automatik och får därför inte skadas. 
Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen medge 
dispens från biotopskyddet. Det generella biotopskyd-
det avser10:

• Allé
• Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
• Odlingsröse i jordbruksmark
• Pilevall
• Småvatten och våtmark i jordbruksmark
• Stenmur i jordbruksmark
• Åkerholme

Vad gäller hägnader skyddas stenmurar av biotop-
skyddet, men däremot inte den typ av jordvallar som 
historiskt sett varit den dominerande hägnadstypen 
inom Skånes sydvästra slättbygd. Det är viktigt att även 
jordvallar eller vallar av blandad jord och sten med 
längre historisk kontinuitet inte tas bort.  

Förutom generellt biotopskydd finns det något som 
kallas för särskilt biotopskydd. Ett särskilt biotop-
skydd innebär att länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller 
kommunen beslutar om skydd i ett specifikt område. 
Skogsmarksområden, rikkärr, naturbetesmarker och 
naturliga bäckfåror är exempel på naturmiljöer som 
kan skyddas genom särskilt biotopskydd. 

Eftersom en stor del av Burlövs kommun består av 
odlingsmark finns det till exempel landskapselement 
såsom alléer och pilevallar som omfattas av biotop-
skydd.

Artskyddsförordningen
Genom artskyddsförordningen har Sverige infört 
regelverk från nationella konventioner och direktiv 
i den svenska lagstiftningen. Förordningen reglerar 
fridlysning och fredning samt kommersiella verksam-
heter med djur och växtarter. De arter som är skyddade 
anges i artskyddsförordningens bilagor. 

Naturvårdsverket får föreskriva om generella undantag 
från fridlysningsbestämmelser. Länsstyrelsen kan i sär-
skilda fall medge dispens från fridlysningsföreskrifter.

10 Svenska författningssamling (2007). Förordning (2007:849).

Vid förändringar i markanvändningen som kan på-
verka skyddade arter ska artskyddsfrågan tas upp tidigt 
i detaljplaneprocessen och påverkan på arterna ska 
utredas noggrant i till exempel en miljökonsekvensbe-
skrivning.

Hotade arter kan rödlistas. Rödlistan tar upp vilka 
arter som riskerar att försvinna från Sverige och varför 
arterna är hotade. ArtDatabanken har Naturvårdsver-
kets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. En rödlistad 
art är inte per automatik skyddad men många arter 
som skyddas i artskyddsförordningen är rödlistade. 

Information om var hotade arter finns i Burlöv finns 
bland annat i materialet för kommunens naturvårds-
utredning. Information om fynd av arter finns även i 
Artportalen. Artportalen är ett rapporteringssystem 
för fynduppgifter om Sveriges alla arter. Artportalen 
används av myndigheter, forskare och naturvårdare 
såväl som privatpersoner. Informationen som läggs in 
är sökbar och fri att utnyttja för alla. Artportalen drivs 
av ArtDatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet, i 
samarbete med Artportalsrådet och dess medlemmar.
 

Naturvårdsprogram för Skåne
Skåne läns naturvårdsprogram är ett planeringsunder-
lag där värdefulla, bevarandevärda naturmiljöer pekas 
ut. Hänsyn bör tas till dessa områden vid planering 
men de har inget formellt juridiskt skydd om de inte 
ingår i ett naturreservat, Natura 2000-område eller är 
biotopskyddade.

För Burlövs kommun omfattar naturvårdsprogrammet 
Tågarps hed, odlingslandskapet öster om Åkarp, Bern-
storps mosse, vattnet i Lommabukten samt odlings-
landskapet vid Alnarp.

För beskrivning av Tågarps hed och Lommabukten, se 
under ”Natura 2000 och naturreservat”.

Odlingslandskapet öster om Åkarp är svagt böljande  
och utgör tillsammans med angränsande område i 
Staffanstorps kommun ett gott exempel på en fullå-
kersbygd (slättområde där odlingen helt har präglats 
av spannmålsodling11) som utnyttjats optimalt för 
åkerbruk. Området är en skarp kontrast till den i väster 
framträngande bostadsbebyggelsen i det annars flacka 
sydvästskånska jordbrukslandskapet.

11 Riksantikvarieämbetet (1996). LANDSKAPS- OCH MILJÖTYPER
En ordlista till riksintresseöversynen. 1996-08-27.  
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0 2 Kmº
Naturvårdsprogram terrängformer
Naturvårdsprogram naturvärden

Naturvårdsprogram marint

Bernstorps mosse är ett kalkrikkärr med en anslutande 
betesmark. Förr var mossen belägen mitt i en full-
åkersbygd men idag är den omgärdad av omfattande 
infrastruktur och ett stort handelsområde. Små öppna 
vattenytor finns dock fortfarande kvar. Området är 
ett av kommunens artrikaste med bland annat olika 
orkidéer, ätlig groda och många fågelarter. Eftersom 
mossen ligger i ett starkt exploaterat landskap utgör 
området en viktig tillflyktsplats för många djurarter. 
Det är därför också viktigt att mossen är sammanbun-
den med kommunens övriga grönstruktur.

Det öppna odlinglandskapet vid Alnarp har en lång 
hävdkontinuitet. Alnarps fälad utgör ett av de sista 
oexploaterade kustområdena längs Lommabukten. 
Alnarpsparken har mycket lång kontinuitet med avse-
ende på trädförekomsten med många grova träd. Ett 
mindre område som ingår i Skåne läns naturvårdspro-
gram ligger i Burlövs kommun.  

Bernstorps mosse ingår som ett delområde i Skåne läns naturvårds-
program.

Naturvårdsutredning
En naturvårdsutredning har tagits fram för Burlövs 
kommun, den är dock inte politiskt beslutad än (år 
2013). Detta arbete är en fortsättning och vidareut-
veckling av kommunens tidigare naturvårdsplan12 som 
gjordes tillsammans med Staffanstorps kommun. I na-
turvårdsutredningen har en gedigen inventering ingått 
och utredningen beskriver kommunens olika grön-
områden med dess flora, fauna och rekreationsvärden. 
Områdena är indelade i fyra olika naturvärdesklasser 
där klass 1 motsvarar de högsta natur- och rekreations-
värdena. Utredningen ger en rad förslag på åtgärder, 
som leder till att naturvärdena bevaras och utvecklas 
samt hur nya naturvärden kan skapas. Det övergripan-
de målet är att arealen med gröna strukturer ska öka.

0 2 Kmº
1 2 3 4

Områden som inventerats i naturvårdsutredningen och som har 
delats in i naturvärdesklasser där klass 1 motsvarar de högsta natur- 
och rekreationsvärdena. 

Naturvårsutredningen ska ligga till grund för en ny 
naturvårdsplan. 

Med tanke på förutsättningarna i kommunen, är fau-
nan och floran förvånansvärt artrika, men inte så sällan 
är populationerna små (få individer). Det krävs både 
vård av biotoper och skapande av nya för att behålla 
och öka spridningen av flera generellt sett vanliga arter. 
Tågarps hed och Bernstorps mosse är av internationellt 
respektive nationellt intresse på grund av sina ovanliga 
naturtyper och rika växt- och djurliv. Hävdgynnade ar-

12 Burlövs kommun (1995). Naturvårdsplan för Burlövs och Staffanstorps 
kommuner. April 1995.
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ter, lundväxter och vissa fågelarter har minskat i en del 
områden, men det finns också positiva tecken. Två av 
de förhållandevis nyskapade områdena, golfbaneområ-
det och våtmarken i Sege är stora till ytan och har båda 
höga värden för naturvård/rekreation. Där har en del 
minskande arter etablerats, alternativt kan etableras. 
När det gäller floran gäller samma sak för Spillepeng. 
Målsättningen är förstås, att arterna även måste finnas 
i områden inom vilka de har minskat eller försvunnit 
från. Det råder kunskapsbrist om vissa organismgrup-
per. Bäst är kännedomen om fågellivet, kärlväxterna 
och däggdjuren. Generellt krävs det mer inventerings-
arbete för att få en komplett bild av organismlivet i 
kommunen. 

Landskapet i Burlövs kommun är fragmenterat och 
alltigenom präglat av mänsklig påverkan, främst av 
infrastruktur, bebyggelse och industrijordbruk. För-
utom att vårda de kända naturområdena gäller det 
att på olika sätt tillföra vardagslandskapet fler olika 
livsmiljöer för växter och djur. Avsaknaden av livs-
miljöer för många av organismerna är det största 
problemet. Därför måste livsmiljöer upprätthållas och 
vardagslandskapet tillföras fler livsmiljöer, till exempel 
småbiotoper och våtmarker, om växt- och djurlivet ska 
kunna upprätthållas och utvecklas.

Det finns många effektiva naturvårdsåtgärder, som kan 
tillämpas både på landsbygd och i tätort för att öka den 
biologiska mångfalden, vilket i regel samtidigt leder till 
bättre rekreationsmöjligheter och boendemiljö. Detta 
gör kommunen mer attraktiv att bo i. Man kan bättra 
på och utveckla befintliga naturområden, förbättra 
förutsättningarna för rekreationen, skapa småbiotoper 
och satsa på tätortsnatur.

Balanseringsprincipen är ett annat viktigt styrmedel, 
vilken kan användas så att skador på naturen kompen-
seras genom avtal. Kommunen bör utarbeta en policy 
för hur principen ska tillämpas.

Dagens grönstruktur
I Arlöv finns en rad parker av skiftande karaktär. Arlöv 
har en historia som industriort och bostadsbebyggel-
sen består av både villor, flerfamiljshus och höghus. En 
stor del av ortens invånare bor i hus utan egen trädgård 
och då blir parkerna extra viktiga för rekreation och 
utomhusvistelse. Väster om Arlöv, ut mot havet finns 
ett av kommunens större naturområden, Spillepeng, 
som ansluter till Tågarps hed. Detta område fortsätter 
även in i Lomma och Malmö kommuner.

 
Fågelskådning på Spillepeng mot Tågarps hed.

Inne i Arlöv finns både gamla och nyare parker. Sock-
erbruksparken och Granbacken är två av de äldsta 
parkerna vilka Arlövs sockerbruk lade grunden till. 
Här finns många stora, gamla träd. Granbacken binds 
samman med kommunens största koloniområde och 
ett grönstråk utmed E22.10, vilket leder fram till Svens-
högsparken. Två av de nyare parkerna är Domher-
reparken och Boklunden. I Domherreparken finns en 
större lekplats. Boklunden ligger intill biblioteket och 
har ett flertal planteringar med bland annat rhodo-
dendron. Söder om Arlöv ligger Malmö Burlöv golf-
bana som till ytan är det största området för fritid och 
rekreation.

  
Lek i Svenshögsparken.

Åkarp är till största del ett villasamhälle där de flesta 
har egen trädgård, men här finns ändå ett antal mindre 
parker. Inom de olika bostadsområdena finns också 
flera lekplatser. Många av trädgårdarna innefattar äldre 
träd. Detta tillsammans med parkerna gör att Åkarp 
är lummigt och grönt. De största parkerna, Svanetorp-
sparken, Karstorpsparken samt Fruktodlingen, ligger i 
den norra delen av orten. Dessa har till stor del na-
tur- och skogskaraktär med friväxande vegetation. På 
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1. Spillepeng
2. Tågarps hed
3. Wennerts väg
4. Tågarpskullarna
5. Domherreparken
6. Boklunden
7. Sockerbruksparken
8. Granbacken
9. Kalineån
10. Arlövgården
11. Malmö Burlöv golfbana
12. Gården Stora Bernstorp
13. Bernstorps mosse
14. Sege å
15. Kronetorps mölla
16. Elisetorpsparken
17. Arlövs kyrkogård

18. Svenshögsparken
19. Kronetorpsvallen
20. Kronetorpsparken
21. Burlövs egnahem
22. Burlövs kyrkby
23. Falkparken
24. Harakärrsparken
25. Åkarps golfbana
26. Dalslundsparken
27. Åkarpsdammen
28. Fruktodlingen
29. Karstorpsparken
30. Svanetorpsparken
31. Åkarps idrottsplats
32. Alnarpsån 

Dagens (år 2013) grönstruktur i Burlövs kommun.
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den södra sidan om järnvägen finns ett flertal mindre 
parker. En av de äldsta och mest karaktärsfulla plat-
serna är Åkarpsdammen med sin damm, gamla träd 
och vackra vårflor. Även om parkerna inte är så stora 
betyder de mycket för både människor, flora och fauna. 
Parkerna bidrar också till en vackrare miljö inom or-
ten. Det är lätt och trevligt att röra sig mellan parkerna 
genom de lummiga villaområdena, särskilt i de äldre 
delarna av Åkarp. I öster finns Åkarps golfbana som är 
en 9-hålsbana med drivingrange.

Skridskoåkning på Åkarpsdammen. 

De södra delarna av kommunen består till största 
del av jordbruksmark och ett stort verksamhets- och 
handelsområde, vilket gör att det är ont om grönområ-
den här. En natur- och kulturstig har anlagts13 genom 
jordbruksmarken. Stigen binder samman Arlövgården 
med Malmö Burlöv golfbana för att sedan leda vidare 
genom åkermarken till kommunens kännetecken: 
Kronetorps mölla. Som namnet på stigen antyder är 
både natur- och kulturvärdena stora utmed sträck-
ningen och dessa värden beskrivs på skyltar som finns 
uppsatta. Genom stigen har en ökad tillgänglighet till 
landskapet utanför tätorterna gjorts möjlig. Natur- och 
kulturstigen används även för ridning. 

Ett av kommunens mest värdefulla naturområden, 
Berns torps mosse, ligger vid gränsen till Stora Bern-
storps handelsplats. Sege å som rinner genom kom-
munen är också ett viktigt ekologiskt stråk i de södra 
delarna, bland annat har en stor damm anlagts i anslut-
ning till ån.  

Kopplingarna till de omkringliggande kommuner-
nas grönstruktur och rekreationsområden är av stor 
betydelse för Burlöv och dess invånare. I de nordvästra 
delarna är kopplingarna till Alnarp, havet och Lomma 

13 Tätortsnära natur vid Arlöv är ett naturvårdsprojekt i Burlövs kom-
muns lokala investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling.

strand mycket viktiga. Befintliga gång- och cykelvägar 
leder ut från Arlöv och Åkarp mot dessa områden. I de 
sydvästra delarna finns Malmö Burlöv golfbana, som 
är en del av både Burlövs kommun och Malmö stad. 
Vid golfbanan ligger även Segevångsbadet. Söder om 
Burlövs kommun ligger ett koloniområde och ett större 
rekreationsområde med Risebergaparken och Bulltofta 
motionsanläggning.

Den mest omfattande grönstruktur som har byggts ut 
sedan förra översiktsplanen14 är Malmö Burlöv golf-
bana. Ett större område än vad som angavs i översikts-
planen från 1998 har byggts till golfbana. Utökningen 
av golfbanan har dock inneburit en begränsning i det 
avsatta rekreationsområdet eftersom rörelse för invå-
nare som inte spelar golf är begränsad till vissa stigar. 
Ytterligare tillskott i grönstrukturen sedan översikts-
planen 1998 är natur- och kulturstigen samt parken 
Boklunden vid Arlövs bibliotek.  

Vatten
Riksintresse för kustzon

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

En stor del av kommunen omfattas av riksintresse för kustzon.

De kustnära områdena i Burlövs kommun omfattas 
av riksintresset för kustzon. Hela tätorten Arlöv ingår 
i riksintresset och även de västra delarna av Åkarp. 
De oexploa terade områden som berörs är Spillepeng 

14 Burlövs kommun (1998). Översiktsplan 98. Antagandehandling okto-
ber 1998. Aktualiserad oktober 2006.
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och Tågarps hed. Riksintresset innebär att ingrepp och 
exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärdena. Det utgör dock inte hinder 
för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet.

Strandskydd

”Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden, och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten. (Lag 2009:532)”15

”Strandskyddet omfattar land- och vattenområ-
det intill 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde).”16

I Burlövs kommun omfattas havskusten och Sege å av 
strandskydd.

0 2 Kmº
Strandskydd

Strandskyddet (år 2013) berör Sege å samt kusten mot Öresund.

Från och med den 1 juli 2009 gäller nya strandskydds-
regler som riksdagen har beslutat om. I samband 
med detta beslutade riksdagen att ge länsstyrelserna 
i uppdrag att, i samarbete med kommunerna, se över 
besluten om det utvidgade strandskyddet, det vill säga 
strandskyddsområden mellan 100 och 300 m. Läns-
styrelsens arbete ska vara slutfört före den 31 decem-

15 Miljöbalken 7 kap. 13§.
16 Miljöbalken 7 kap. 14§.

ber 2014. Burlövs kommun har idag inget utvidgat 
strandskydd. Burlövs kommunstyrelse har beslutat17 att 
föreslå Tågarps hed som lämpligt område för utvidgat 
strandskydd. Även våtmarken vid Sege å har föreslagits 
som lämpligt område för utvidgat strandskydd till läns-
styrelsen. Se ställningstagandekartan i slutet av kapitlet.

I Skåne måste man, enligt särskilt beslut från länssty-
relsen, anmäla utfyllnad, schaktning eller tippning om 
berörd mark ligger inom strandskyddsområden och 
utanför tomtplats. 

Grundvatten

0 2 Kmº
Alnarpsströmmen Sydvästra skånes kalkstenar

Öresund

Sege å

Alna
rpsån

Alnarpsströmmen är en viktig grundvattenförekomst som går 
genom Burlövs kommun.

Under Burlövs kommun löper Alnarpsströmmen som 
är en av Skånes, norra Själlands och Sveriges största 
grundvattenförekomster. Då Alnarpsströmmen täcks 
av ett skikt av svårgenomtränglig moränlera är den 
relativt skyddad mot föroreningar ovanifrån. Tidigare 
har det skett ett överuttag av grundvatten. I och med 
att man tagit ut en för stor mängd vatten har grund-
vattentrycket sjunkit och saltvatten från Öresund 
trängt in. Även ett för lågt uttag av grundvatten kan 
skapa problem. Ju mindre vatten som tas ut desto hö-
gre blir trycket, vilket kan leda till att grundvattennivån 
stiger och orsakar fuktskador i exempelvis källare.

Bevakningen av grundvattennivåer och -kvalitet har 
genom åren skett av Samarbetskommittén för Alnarps-
17 Burlövs kommun (2011). Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll. 
2011-06-07.
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strömmen, vilken består av kommuner och verksamhe-
ter som har intressen i Alnarpsströmmen. Tidigare var 
kommunerna beroende av dricksvatten från Alnarps-
strömmen. I och med öppnandet av Bolmentunneln 
sker det i princip inget upptag av dricksvatten i Burlövs 
kommun. Vattnet som används till dricksvatten i Bur-
lövs kommun kommer från Vombverket där sjövatten 
från Vombsjön infiltreras i markbäddar och utvinns 
som konstgjort grundvatten. Alnarpsströmmen är 
dock viktig att skydda då den är en bevarandevärd 
resurs för framtida generationer. Även små mängder 
föroreningar kan förstöra kvaliteten på stora mängder 
grundvatten och göra det otjänligt som dricksvatten.

Sege å
Sege å rinner från Börringesjön i Svedala kommun, 
genom Malmö stad, Staffanstorps kommun och genom 
det öppna jordbrukslandskapet i de södra delarna 
av Burlövs kommun. Ån mynnar ut i Öresund söder 
om friluftsområdet Spillepeng. Cirka hälften av kom-
munens dagvatten avvattnas genom Sege å som även 
omfattas av strandskydd. Dalgången som ån rinner 
igenom är till stor del otillgänglig för rekreation. Ett 
samverkansprojekt för vatten- och landskapsvårdande 
åtgärder drivs sedan år 2000 av Sege ås vattendragsför-
bund, där Burlövs kommun är medlem. 

0 2 Kmº
Tätortsnära skyddsområden  

Värdefulla tätortsnära områden för naturvård och friluftsliv enligt 
länsstyrelsen.

På uppdrag av regeringen har Länsstyrelsen i Skåne 
län tagit fram ett program18 för varaktigt skydd och 

18 Länsstyrelsen i Skåne län (2003). Närmare till naturen i Skåne - skydd 
av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård. Skåne i utveckling 
2003:60.  

förvaltning av de för naturvård och friluftsliv mest 
värdefulla tätortsnära områdena. I detta projekt ingår 
Sege ås dalgång som ett område.

Sege å lyfts även fram som ett ekologiskt stråk med 
utvecklingspotential i den regionala grönstrukturen av 
Region Skåne i dokumentet ”Grönstruktur i Skåne - 
Strategier för en utvecklad grön struktur19”.

Läs vidare om den planerade utvecklingen av Sege å 
under ”Framtidens grönstruktur och rekreation”.

Kalineån
I den sydvästra delen av Arlöv ligger Kalineån. Ån ut-
gör på flera sträckor gränsen till Malmö kommun, där 
den västra delen tillhör Malmö och den östra Burlöv. 
Kalineån var ursprungligen en av Sege ås utloppsar-
mar. Sträckningen av Kalineån har förändrats men den 
står fortfarande i förbindelse med Sege å. Vattnet myn-
nar ut i Öresund via Tågarps hed. Kalineån är uträtad 
och på flera etapper kulverterad. Vattnet används för 
kylning i Nordic Sugars verksamhet, vilket gör vattnet 
varmare i sträckningen efter sockerbruket.

Kalineån kantas på många ställen av hög vegetation.

Tillgängligheten till ån är begränsad. Den är till viss del 
avgränsad med stängsel och på en del platser hindras 
kontakten med vattnet av hög och tät vegetation. Läs 
vidare om den planerade utvecklingen av Kalineån 
under ”Framtidens grönstruktur och rekreation”. 

Alnarpsån
Alnarpsån rinner från Staffanstorp genom Åkarp, vi-
dare utmed norra Arlöv för att sedan mynna ut i Lom-
mabukten, där den utgör gräns till Lomma kommun. 
Ån är uträtad, med ganska branta kanter och på flera 
sträckor är den inte tillgänglig på grund av stängsel. 

19 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2012). Grönstruk-
tur i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur.
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Alnarpsån är den största mottagaren för dagvatten i 
tätorterna.

Utrymmet är mycket begränsat för att öppna upp 
Alnarps ån och låta den meandra20 och skapa våtmar-
ker. På de flesta sträckorna är den inklämd mellan 
infrastruktur och bebyggelse. I nordöstra Åkarp finns 
möjlighet att vidareutveckla ån med en mer meandran-
de sträckning och skapa nya dammar. En omvandling 
kan bidra till bättre hantering av dagvattnet, bättre 
vattenkvalitet, att minska översvämningar och skapa 
större estetiska och rekreativa värden i denna del av 
Åkarp. Läs vidare om den planerade utvecklingen 
av Alnarpsån under ”Framtidens grönstruktur och 
rekreation”.  

Alnarpsån i Åkarp. Ån är en viktig mottagare av dagvattnet i orten.

Kulturmiljö
Riksintresse för kulturmiljö
Burlövs kommun har ett stort och omfattande område 
som är av riksintresse för kulturmiljö. 

Motiveringen till riksintresset är:

”Odlingslandskap i öppen slättbygd och industri-
miljö kring sockerbruk vilkas nära förhållande 
väl illustrerar omvandlingen av det skånska 
agrarsamhället från 1700-talets förindustriella 
storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första 
decennier utvecklade livsmedelsindustrin. (Od-
lingslandskap, Bymiljö, lndustrimiljö)”21

20 Meander eller meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt 
landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation 
i innerkurvorna. Ett meandrande lopp är den naturliga formen för varje 
vattendrag som flyter fram över ett slättlandskap. Metoden att skapa konst-
gjorda meandrar kan användas för vattenrening.
21 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården - 
Skåne län (M). Dokument uppdaterat 2014-02-18.

Uttryck för riksintresset är:

”Slättbygdens öppna sammanhängande odlings-
landskap. De fria vyerna med skarp åtskillnad 
mellan tätort och odlingslandskap och det lokala 
vägnätet som sammanbinder storgårdar, sock-
encentrum, egnahemsområde och tätort med 
varandra samt med de större regionala och na-
tionella kommunikationsstråken. Burlövs kyrkby 
med tät bebyggelse, prästgård, skola och socken-
stuga. Kronetorps gård med allésystem, park- och 
trädgårdsmiljö, storskaliga ekonomibyggnader, 
samband med odlingslandskapet samt tillhö-
rande holländaremölla med dominerande läge i 
landskapet. Arlövsgården, tidigare försöks- och 
mönstergård i sockerbrukets ägo med storskaliga 
ekonomibyggnader och arbetarbostäder. Socker-
bruket från 1869 med egen anslutning till Södra 
stambanan, tätortsbildningen i anslutning till 
bruket med Arlövs kyrka vilken markerar flytten 
av sockencentrum från landsbygden till tätorten. 
Arbetar- och tjänstebostäder för olika samhälls-
skikt, Burlövs Egnahemsområde med karakteris-
tiskt läge i landskapet, Granbackens koloniområde 
samt lokaler och byggnader för nöjesliv, förenings-
liv och arbetarrörelsen, tillkomna som en följd av 
brukets anläggande.”22

0 2 Kmº
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Vid utbyggnaden av Yttre Ringvägen anlades en eko-
dukt, en bro planterad med vegetation, mellan Burlövs 
kyrkby och Burlövs egnahem. Ekodukten anlades för 
att mildra inverkan på riksintresset för kulturmiljö 

22 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården - 
Skåne län (M). Dokument uppdaterat 2014-02-18.
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eftersom Yttre Ringvägen innebar ett mycket stort 
intrång i denna miljö. 

Till vänster syns ekodukten över Yttre Ringvägen. Ekodukten sam-
manbinder Burlövs Kyrkby med Burlövs egnahem.

Denna bild är tagen på ekodukten där man visuellt inte märker att 
man färdas över Yttre Ringvägen. Bullret från motorvägarna utgör 
dock ett påtagligt intrång i kulturmiljön.

Burlövs kommuns vill bebygga Kronetorpsområdet 
som ingår i riksintresset med blandstad. Den formella 
dialogen med länsstyrelsen om riksintresset började i 
och med framtagandet av den fördjupade översiktspla-
nen för Arlöv23. I länsstyrelsens granskningsyttrande24 
för den fördjupade översiktsplanen står det bland 
annat: ”Med anledning av att så många människor som 
möjligt ska få ta del av det kollektivtrafiknära läget vid 
Burlövs station samt att den planerade expansionen av 
Kronetorpsområdet sker på odlingsbar åkermark, för-
ordar Länsstyrelsen att kommunen i kommande detalj-
planering eftersträvar att bebyggelsen blir tät men även 
blandad för att på så sätt skapa förutsättningar för en 
levande och trygg stadsdel.” Den regionala betydelsen 
av Burlövs station belyses också.

I Framtidsplanen har kommunen föreslagit en ännu 
tätare bebyggelse i Kronetorpsområdet än i den för-
djupade översiktsplanen för Arlöv. I den fördjupade 
översiktsplanen för Arlöv beräknades 6 000 invånare 
kunna bo i Kronetorpsområdet. I Framtidsplanen 
har ytterligare förtätning analyserats och föreslagits. 
Bedömningen är att cirka 7 300 invånare och cirka 
700 arbetstillfällen kan rymmas i Kronetorpsområdet. 
Den redan riksintressanta stationen har beslutats bli en 
regional pendlarstation vilket sätter krav på förtätning 
med stationsnära bebyggelse.       

23 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011.
24 Länsstyrelsen i Skåne län (2010). Granskningsyttrande, Fördjupad 
översiktsplan för Arlöv i Burlövs kommun. 2010-03-22.

Kronetorps gård har helt mist sin funktion som jord-
bruksenhet eftersom gårdsmiljön med dess byggnader 
inte längre används inom jordbruksnäringen. Gården 
är såld och bonden har flyttat ut till sina åkrar utanför 
väg E22.10. Eftersom gården och marken i Krone-
torpsområdet är omgärdad av stora infrastrukturstråk 
och bebyggelse har möjligheterna att driva ett effektivt 
jordbruk med rationella brukningsmetoder försvårats 
efterhand. Om delar av området bebyggs kommer den 
kvarvarande marken att vara än svårare att bedriva 
jordbruk på. Redan idag (2013) används marken i Kro-
netorpsområdet till hälften till annat än öppen jord-
bruksmark, till exempel Burlövsbadet, fotbollsplaner 
och affärslokaler. Cirka 28 % av marken inom Krone-
torpsområdet är redan detaljplanerad (år 2013).
    
Vid exploatering av Kronetorpsområdet kommer hela 
gårdsmiljön inklusive park och befintliga tillfartsvägar 
med alléer att bevaras och juridiskt skyddas i detalj-
plan. Lundavägen som också är ett historiskt värdefullt 
kulturmiljöstråk (se vidare under rubriken ”Kultur-
miljöprogram för Skåne”) bevaras med sin nuvarande 
sträckning. Kronetorps gård planeras behålla en 
historiskt viktig roll men få nya funktioner i ett nytt 
sammanhang i ett stationsnära stadslandskap. Gården 
och parken planeras få en tydlig central och offentlig 
roll i stadsbebyggelsen, nära och tillgänglig för Burlövs 
invånare och besökare. Innehållet planeras bestå av 
exempelvis kulturevenemang, konferensverksamhet, 
fest, butiker, kafé och restaurang likt Katrinetorps gård 
i Malmö. 

Gröna stråk planeras från Kronetorpsparken med 
kopplingar till bland annat en ny stadspark men även 
till förbättrade och utökade natur- och kulturstigar 
i jordbrukslandskapet. De planerade gröna stråken 
kommer att stärka de historiska kopplingarna till 
Kronetorps mölla, Burlövs kyrkby, Arlövgården och 
sambandet med det öppna odlingslandskapet. Ingen 
ny bebyggelse mellan gården och den öppna slätt-
byggden planeras då Kronetorps park bevaras och blir 
ett mellanrum i stadsbebyggelsen och en länk ut mot 
jordbrukslandskapet. Även huvudbyggnadens trädgård 
planeras att bevaras och bilda ett mellanrum mellan 
gården och den nya bebyggelsen. Gården knyts vidare 
genom sin historiska allé till Burlöv C. 

Det har hållits en arkitekttävling för området närmast 
Kronetorpsgården (se vidare i kapitlet ”Stadsbebyg-
gelse och mötesplatser”). Den föreslagna bebyggelsen 
i det vinnande förslaget tar fasta på gårdens historiska 
struktur och bygger naturligt vidare på den. Höjderna 
på den nya bebyggelsen kommer att anpassas för att 
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vara lägre vid gården för att sedan bli högre ju närmare 
Burlöv C man kommer. Skalan på de nya kvarteren vid 
gården är inspirerad av skalan för gårdsstrukturen. 

Den intima skalan i det vinnande förslaget bildar en 
stadsmässighet som anger tonen för hela området när 
detta planläggs och bebyggs. Eftersom kvarteren ligger 
orienterade kring den befintliga allén, som sparas och 
breddas med ytterligare två filer och trädrader, blir 
denna ett karaktärsskapande element i det nya området 
som på ett naturligt sätt förbinder området mot Burlöv 
Center och stationen. 

När det gäller bostäderna har förslagsställarna i täv-
lingen valt att arbeta med lägenhetslösningar som kan 
användas för många olika kategorier av boende, vilket 
ger en stor flexibilitet över tiden. För att bostadsområ-
det ska kunna ha möjlighet att fungera från start är det 
av stor betydelse att den nya bebyggelsen har en nära 
relation till gården. Att lägga de nya bostäderna på ett 
ytterligare respektavstånd från gården bedöms inte 
som ett sätt att uppnå den önskvärda integrationen av 
gårdsmiljön. Med ett för stort respektavstånd kommer 
gården inte att upplevas som en del av det nya området 
och en interaktion bedöms försvåras. Ett skyddsav-
stånd bestående av parkmark skulle göra den histo-
riska parken och dess avgränsning otydlig och därmed 
mindre kraftfull. Dessutom innebär ett sådant avstånd 
större investeringar i infrastruktur som vägar och 
angöring, vilket kommer att göra att projektet fördyras. 
Resultatet i den första tävlingen visar att det är möj-
ligt att lägga bebyggelse nära gården på ett sådant sätt 
att den förstärker gårdens kvaliteter och så att gården 
bibehåller sitt dominerande läge i landskapet.

Vägen utmed parkens västra kant ledde förr fram till 
Kronetorps mölla men skärs idag av motorvägen. Den 
kvarvarande historiska vägen i Kronetorpsområdet 
planeras att bevaras. Planen är att skapa ett relativt 
brett gaturum i samma sträckning och på den västra 
sidan av vägen ha byggnader och på den andra sidan 
spara den historiska vägen och den vackra parken. 
De historiska avgränsningarna och utbredningen av 
gårdsmiljön och parken bevaras och tydliggörs genom 
att de historiska vägarna följs samt att det utanför detta 
planeras för lägre bebyggelse med ett nytt formspråk 
som står i kontrast till den gamla gården. På så sätt 
kan gårdsmiljön få tydligare gränser samtidigt som 
den fortfarande kan upplevas som en enhet i den nya 
stadsstrukturen. Det blir därmed lättare att avläsa de 
historiska lagren samtidigt som det finns en respekt för 
gårdsmiljön.    

Det har tagits fram en byggnadsantikvarisk utred-
ning25 för Kronetorps gård, dess byggnader, trädgård 
och park. Utredningen beskriver gårdens historia, 
vilka värden som finns och vilka råd och riktlinjer som 
finns för de olika byggnaderna och miljöerna. Burlövs 
kommun är mycket angelägen om att genom bevaran-
debestämmelser säkra den kulturhistoriskt intressanta 
gårdsmiljön med bland annat allé, vägsträckningar, 
byggnader och park. Vidare kommer ingen avstyck-
ning av gården att tillåtas i detaljplanen.    

Bedömningen är att Kronetorpsområdet har unika 
förutsättningar för bostäder och arbetsplatser i Sveriges 
tredje största storstadsregion. Det stationsnära läget 
med befintlig kollektivtrafik, buss och Pågatåg, och en 
uppgradering av Burlövs station till en regional station, 
Burlöv C, med Öresundståg, gör förutsättningarna 
mycket goda för ett mer hållbart resande. Genom att 
exploatera här kan mark sparas på andra ställen som 
inte är stationsnära.

Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket 
och Region Skåne skriver om stationsnära lägen kontra 
riksintressen med bevarandevärden och värdefull jord-
bruksmark i rapporten ”Stationsnära läge”26. Riksin-
tressen upptar på många platser stora delar av stations-
nära områden liksom i Burlöv. Rapporten redogör för:

”Att ett område är klassat som riksintresse behöver 
inte innebära att utbyggnad inte är möjligt. Det 
betyder snarare att det finns specifika värden som 
man behöver ta hänsyn till vid en utbyggnad.”

I rapporten ”Stationsnära läge” ställs frågan ”Kanske är 
det enbart i de stationsnära områdena som utbyggnad 
på högvärdig jordbruksmark kan vara befogad?” Rap-
porten trycker på att det då ska ske så yteffektivt som 
möjligt. Det står vidare att en yteffektiv utbyggnad nära 
stationen kan vara bättre ur ett hållbarhetsperspektiv 
än ytkrävande och bilalstrande utbyggnad på andra 
håll. Stationsnärhetsprincipen innebär enligt rappor-
ten att bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång eller 
cykelavstånd (max cirka 1–2 km) från stationen. Hela 
Kronetorpsområdet ligger inom 1,5 km från stationen.    

Delen av riksintresset som ligger sydost om väg E22.10 
planeras inte för exploatering utan för fortsatt öppet 
jordbrukslandskap med befintliga bebyggelseöar.

25 Johansson, Maria och Schlyter, Olga (2013). Byggnadsantikvarisk utred-
ning Kronetorps gård - Dokumentation och riktlinjer inför detaljplan
Fastigheten Kronetorp 1:1 i Burlövs kommun, Skåne län. Malmö Museer. 
Rapport 2013:004.
26 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge.
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Burlövs egnahem, som är en del av riksintresset, har 
i stort sett kvar sin ursprungliga utbredning men har 
förtätats med fler bostäder under årens lopp. De gamla 
stora tomterna är avstyckade och de gamla husen om-
byggda eller rivna.

Burlövs kommun tillgodoser riksintresset genom att 
bevara odlingslandskapet i öppen slättbygd söder om 
E22:an och att inte tillåta nya bebyggelseöar söder 
om motorvägen. Hänsyn kommer att tas till fornläm-
ningsmiljöerna i riksintresset. Riksintresset tillgodoses 
genom att kvarnmiljön med Kronetorps mölla beva-
ras liksom Burlövs kyrkby med representativt bygg-
nadsskick och gårdsmönster. Kronetorps mölla och 
Prästgården är byggnadsminnen och Burlövs kyrkbys 
värden kommer att skyddas i en ny detaljplan. Även 
alléer, vägsystem och pilevallar bevaras. Kronetorps be-
byggelse kommer att skyddas med bevarandebestäm-
melser i detaljplan. Arlövgården har skyddsbestäm-
melser i gällande detaljplan. Förutom Lundavägens 
sträckning och uppfartsvägen till Kronetorps gård med 
alléer kommer även Mossvägens sträckning att beva-
ras. Bostäderna utmed Mossvägen planeras att bevaras. 
Sockerbruket är skyddat i detaljplan liksom kulturhis-
toriskt intressanta byggnader som är tillkomna som en 
följd av brukets anläggande. Granbackens koloniom-
råde har skyddsbestämmelser i detaljplan. Arlövs kyrka 
är skyddad enligt kulturmiljölagen. 

Riksintresset tillgodoses genom att storgården Kro-
netorp även fortsättningsvis kommer att prägla land-
skapet och bebyggelsestrukturen. Den nya bebyg-
gelsen kommer att utgå från storgården och präglas 
av gårdens disposition, volymer, stråk, trädgård, park 
och alléer. Landskapet är successivt framvuxet ur en 
förhistorisk bosättningskontinuitet. Nu bygger kom-
munen vidare på denna framväxt med den stationsnära 
bebyggelsen i Kronetorpsområdet och längs med in-
fartsvägarna. Denna nya bebyggelse blir en ny etapp för 
bosättningskontinuiteten i riksintresset. Kommunen 
planerar att successivt bygga ut runt och med början 
vid Burlöv Centralstation och längs Lundavägen. Kom-
munen planerar för förtätning inom Arlöv som ingår i 
riksintresset för kulturmiljö. 

Burlövs kommun bedömer att den mest lämpliga 
markanvändningen i Kronetorpsområdet med hänsyn 
till bosättningskontinuitet, beskaffenhet, läge och be-
hov är stationsnära bebyggelse. Läs vidare om utveck-
lingen av Kronetorpsområdet i kapitlet ”Stadsbebyg-
gelse och mötesplatser”.

Kommunen bedömmer liksom länsstyrelsen27 att de 
värden som utgör motiven till utpekandet av riksin-
tresset går att förena med föreslagen förtätning inom 
Arlöv.     

Fornlämningar
Fornminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen, lag 
(1988:950). Burlövs kommun är rik på fornlämningar. 

I kommunen finns bland annat rester av gamla bo-
platser, gravar, minnessten och olika fyndplatser för 
föremål såsom flintyxor, dolkar, pilspetsar, keramik 
och ben- och hornredskap. De äldsta fynden har gjorts 
kring Sege å.
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Kartan visar var fornlämningar har hittats i Burlövs kommun. 
Fornlämning punkt kan vara både fasta, synliga fornlämningar eller 
platser där lösfynd har gjorts av olika föremål. Fornlämningsytor är 
större områden som har undersökts och där fynd har gjorts. 

Till en fornlämning hör enligt kulturmiljölagen28 
”ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten 
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den 
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Detta område benämns fornlämningsom-
råde.” Syftet med ett sådant område är bland annat 
att en fornlämning ska kunna bevaras i så vitt möjligt 
ursprunglig miljö. Detta gäller framför allt ovan mark 
synliga fornlämningar. Det är viktigt att man inför 
en utbyggnad på ett tidigt stadium definierar skydds-
27 Länsstyrelsen i Skåne län (2014). Tilläggsyttrande över granskning av 
Framtidsplan för Burlövs kommun, översiktsplan för Burlövs kommun. 2014-
03-06.
28 Kulturmiljölag (1988:950) 2 kap, 2§.
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området för en synlig fornlämning. Detta genomförs 
av länsstyrelsen. I Burlövs kommun består de synliga 
fornlämningarna främst av gravhögar. Genom att 
genomföra utredningar tidigt skapas bättre förutsätt-
ningar för att bevara fornlämningarna med skydds-
bestämmelser i plan och därmed kan man undvika 
borttagande. Burlövs kommun har genomfört en sådan 
utredning inför planeringen av Kronetorp. När det 
gäller fornlämningar vid planläggning är det viktigt 
med tidiga samråd med länsstyrelsen för att klargöra 
formlämningssituationen. De kända fornlämningarna 
utgör endast en mindre del av det totala fornlämnings-
antalet. Därför är det länsstyrelsens rekommendation 
när det gäller större utbyggnadsområden att man före 
den egentliga planläggningen låter genomföra ett första 
steg av en arkeologisk utredning. En sådan utredning 
utgör en begränsad insats och innebär att man utifrån 
befintligt material och fältbesiktningar lokaliserar de 
områden där det finns risk för idag inte kända fasta 
fornlämningar. Länsstyrelsen ska också kontaktas om 
icke kända fornlämningar påträffas vid markarbeten.  

Minnessten i Åkarp över bonden Tuve Månsson som 1710 sägs 
ha fört hemliga papper genom danskvänligt område till en svensk 
krigsgarnison i Malmö. 

Byggnadsminnen

”En byggnad som har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyg-
gelseområde med ett synnerligen högt kulturhis-
toriskt värde får förklaras för byggnadsminne av 
länsstyrelsen.”29 

I Burlövs kommun finns tre byggnadsminnen: Burlövs 
Prästgård, Kronetorps mölla med möllarebostad samt 
gymnastikhuset vid Folkhögskolan Hvilan.

Burlövs Prästgård byggdes 1773. I denna prästbostad 
kom en rad präster att bo intill sent 1800-tal. Bland 
andra fanns här den i folktraditionen mycket omtalade 
Jöns Henrik Seldener, en högt begåvad och kraftfull 
man, som spelade en stor roll för det spirande skol-

29 Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap, 1§.

väsendet i Burlöv. Burlövs prästgård förklarades för 
byggnadsminne 1964. Idag är byggnaden ett hem-
bygdsmuseum.30

Burlövs Prästgård är ett hembygdsmuseum med vackra omgiv-
ningar.

Kronetorps mölla med möllarebostad byggdes 1841 
och 1842. Möllan är en så kallad holländaremölla och 
kom under 120 år att tjäna Kronetorps gård men även 
enskilda kunder. Kronetorps mölla med möllarebostad 
förklarades för byggnadsminne 1971.31 Idag visas den 
upp och körs av Burlövs mölleförening. På sommaren 
bedrivs café och möllan fungerar som ett utflykts- och 
turistmål. Den är också en symbol för kommunen och 
ett viktigt landmärke. Möllan är ett byggnadsminne 
som ses av tusentals personer varje dag då de passerar 
på E22.10.

Kronetorps mölla är ett viktigt landmärke i Burlövs kommun.

Gymnastikhuset på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp 
invigdes 1884. Byggnaden har under årens lopp byggts 
till, renoverats och förändrats. 1991 förklardes gymnas-
tikhuset som byggnadsminne efter en noggrann restau-
rering. Än idag används huset som gymnastiksal.32 

30 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2000.
31 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2000.
32 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2000.
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Kyrkobyggnader
Kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader, kyrkoto-
mter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är 
skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Burlövs gamla kyrka ligger i Burlövs kyrkby. 

”Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrko-
tomter som har tillkommit före utgången av år 
1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan 
tillstånd av länsstyrelsen.”33

I Burlövs kommun omfattas Burlövs gamla kyrka och 
Arlövs kyrka av skydd enligt kulturminneslagen. Kyr-
korna är också viktiga landmärken i kommunen. 

Arlövs kyrka ligger centralt i Arlöv.

Kulturmiljöprogram för Skåne
Länsstyrelsen tog under 2006 fram ”Kulturmiljöpro-
gram för Skåne34” där regionala bevarandeintressen i 
Skåne finns samlade. I Burlövs kommun har länsstyrel-
sen lyft fram sju miljöer som särskilt värdefulla kultur-
miljöer, av dessa ingår fyra i olika kulturmiljöstråk.

33 Kulturmiljölag (1988:950) 4 kap, 3§.
34 Länsstyrelsen i Skåne län (2006). Kulturmiljöprogram för Skåne.
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Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Burlövs kommun: Burlövs 
kyrkby, Arlövgården - Kronetorp, Arlöv, Landsvägen (Lundavägen) 
och första motorvägen Malmö - Lund (idag E22), Malmö - Simris-
hamns järnväg samt Södra stambanan.  
 
• Burlövs kyrkby är representativ för de gamla skån-

ska byarna där kyrka, prästgård och skola ligger i 
nära anslutning till varandra i byns centrum. (Läs 
även vidare under avsnitten ”Byggnadsminnen” 
och ”Kyrkobyggnader”). 

• Arlövgården - Kronetorp utgörs av ett odlings-
landskap som brukades redan under förhistorisk 
tid. Till området hör Arlövgården, Kronetorps 
gård samt Kronetorps mölla. De fria zonerna med 
öppen odlingsmark är av grundläggande betydelse, 
där de friliggande gårdarna med tillhörande väg-
system och alléer är viktiga delar i landskapet. (Läs 
även vidare under avsnitten ”Byggnadsminnen” 
och ”Riksintresse för kulturmiljö”).  

• Arlöv är ett tydligt exempel på en industris, i detta 
fall Svenska Sockerfabriks AB, inverkan på ett 
samhälle. Arlöv visar på samhällets utveckling där 
sockerbrukets etablering försköt ortens centrum 
till området kring dåvarande järnvägsstationen för 
att senare förskjutas till etableringingen av köp-
centrumet Burlöv Center och den nya järnvägs-
stationen under senare delen av 1900-talet. Flera 
välbevarade byggnader och områden från olika 
tidsepoker visar på samhällets utveckling. Exem-
pel på betydande byggnader är Medborgarhuset, 
Sockerbrukets hörsal och Kalinan.   

• Landsvägen och första motorvägen Malmö - 
Lund (kulturmiljöstråk) är viktiga dokument över 
utbyggnaden av infrastruktur. Landsvägen, Lunda-



vägen, har en lång kontinuitet som vägsträckning, 
åtminstone sedan tidigt 1800-tal men troligen är 
vägen mycket äldre än så. Åkandet blir en upp-
levelse genom kulturmiljön med alléer och byar-
nas karaktäristiska bebyggelse med spår av olika 
verksamheter och tidsepoker. Motorvägen mellan 
Malmö och Lund (idag E22) invigdes 1953 och var 
Sveriges första autostrada.  

• Malmö - Simrishamns järnväg (kulturmiljöstråk) 
berör flera kommuner och däribland Burlövs kom-
mun. I stationssamhällena är de öppna stations-
områdena med stationshus viktiga men även övrig 
struktur och bebyggelse som byggts upp kring 
järnvägen. Banan är en återspegling av samhällsut-
vecklingen i stort. 

• Södra stambanan (kulturmiljöstråk) med den 
första etappen Malmö - Lund öppnades 1856. För 
förbindelserna inom Sverige var Södra stambanan 
mycket viktig och har än idag stor betydelse för 
den svenska infrastrukturen. Banan utgör ett vik-
tigt och levande dokument över järnvägsbyggande. 

• Skånelinjen, Per Albin-linjen (kulturmiljöstråk) 
är namngiven efter Sveriges dåvarande statsmi-
nister Per Albin Hansson och var en försvarslinje 
som började byggas 1939. Denna befästningslinje 
skulle förhindra mindre båtar, sjöstridsvagnar och 
trupper att nå land. Utmed linjen byggdes värn, 
anordningar för närförsvar, hinder och skyddsrum. 
Byggnationen koncentrerades till andra världskri-
get men under 1950- och 80-talen byggdes värnen 
om. De flesta värn står kvar men en omfattande av-
vecklingsprocess har skett de senaste åren. Värnen 
är viktiga delar för helheten för Skånelinjen och 
försvarslinjen är en unik företeelse som visar Skåne 
som gränsprovins.   

Bevarandeplan
Burlöv har en kommuntäckande Bevarandeplan35 som 
antogs 2000. Planen berör Burlövs kyrkby, 15 bevaran-
devärda miljöer i Arlöv och Åkarp, 14 gårdar på lands-
byggden samt ett antal enstaka hus i Arlöv och Åkarp. 
Bevarandeplanen fungerar som vägledning vid olika 
planarbeten och tjänar som grund för bland annat 
skyddsbestämmelser och som stöd vid bygglovs- och 
rivningsärenden. Bevarandeplanen har följts upp med 
tillägg till detaljplanerna för i princip hela kommunen.

Kultur-och fritidsnämnden har för avsikt att inom de 
närmsta åren revidera Bevarandeplan 2000. Det kan 
då bli aktuellt att undersöka om ytterligare byggnader 
och/eller miljöer behöver skyddas. Exempelvis är inte 

35 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2000.

Burlövs egnahem med i Bevarandeplanen. Burlövs 
kyrkby är med i Bevarandeplanen men detta område 
är inte detaljplanelagt vilket gör att det inte finns något 
starkare skydd genom detaljplan.

0 2 Kmº
Bevarandeplan områden

 
Områden i Burlövs kommun som är upptagna i Bevarandeplanen. 

Arlöv
Sockerbruksområdet. Sockerbruket anlades 1869. Det 
var länge den största arbetsplatsen i Arlöv och dess 
verksamhet har i alla avseenden påverkat utvecklingen 
och samhällsstrukturen i Arlöv. Området har bygg-
nader av olika ålder och karaktär. Det är viktigt att de 
tidstypiska dragen bevaras.
Fiskaregatan - Järnvägsgatan. På Fiskaregatan ligger 
arbetarbebyggelse från sent 1800-tal och Järnvägs-
gatans byggnader är utmärkande för stilar från tiden 
strax före eller vid sekelskiftet 1900. På Bokgatan finns 
tegelbyggnader från 1900-1954 som ursprungligen 
hyste skolbokstillverkning.
Kvarngatan. Husen längs Kvarngatan är goda exempel 
på sekelskiftets tegelarkitektur i Arlöv. 
Villaområdet väster om Segevägen. Detta är ett 
lugnt och grönskande villaområde med hus från flera 
decennier och med inslag av modern bebyggelse. Flera 
olika villatyper, material och arkitektoniska stilar finns 
representerade.
Skolmiljön Vårbo - Lillevång. Vårboskolans olika 
byggnader är representativa för sina tiders byggnads-
stilar, så inte minst skolans före detta vaktmästarbo-
stad. I skolmiljön ingår också skolparken väster om 
Vårboskolan. Lillevångskolan förtjänar ett särskilt 
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omnämnande för den klara dispositionen och den 
sparsamma detaljutformningen. Den är en välbevarad 
och tidstypisk skola med många estetiska och funktio-
nella kvaliteter.
Kyrkan. Arlövs kyrka och kyrkogården skyddas i 
kulturminneslagen. Det är av stor vikt för kyrkomiljön, 
att befintliga häckar, alléer, träd och buskar får finnas 
kvar och att nyplantering sker, då något träd dör eller 
måste fällas. Församlingshemmet är en sluten byggnad 
med stora obrutna tegelytor och Arlövs prästgård är ett 
stilfullt exempel på 20-talsklassicism.
Hällegatan - Verkstadsgatan. Hyreshusen på Hälle-
gatan - Verkstadsgatan är fina exempel på femtiotalets 
enkla, rena arkitektur.
Granbackens koloniområde. Detta område är en 
grönskande oas med synnerligen välhållna trädgårdar 
och kolonistugor. Det är angeläget att området får fin-
nas kvar och vara en tillflyktsort för trädgårdsintresse-
rade lägenhetsinnehavare och promenerande besökare.

Åkarp
Svanetorpsvägen - Bruksvägen. De så kallade Bet-
lehemshusen vid Svanetorpsvägen är minnen från 
tegelbruksarbetarnas tid och från den byggnadsstil 
som då rådde. På hörnet Apelvägen - Bruksvägen har 
det tidigare varit butiker och företagslokaler.
Alnarpsvägen med järnvägsstationen och dammen. 
Området kännetecknas av en parkliknande, lummig 
miljö med stora påkostade sekelskiftesvillor och bygg-
nader längs Alnarpsvägen och Stationsvägen. Området 
har ett mycket högt kulturhistoriskt värde.

Åkarps järnvägsstation med Åkarpsdammen till vänster har stort 
kulturhistoriskt värde. 

Byvägen. Byvägens bebyggelse har tillkommit under 
olika tids- och stilperioder, vilket gör miljön mångskif-
tande: arbetar- och hantverkarbostäder samsas med 
påkostade villor, nytt blandas med gammalt. 
Hvilan - Kullavägen - Alnarpsvägen. De flesta villor-
na i området är storslagna representanter för sekelskif-

tet. Här finns också Folkhögskolan Hvilan med flera 
intressanta byggnader och byggnadsminnet Hvilans 
gymnastiksal.

Hvilans gymnastiksal är ett byggnadsminne.

Hasselvägen - Kabbarpsvägen. Området domineras 
helt av äldre byggnader och den behagliga grönskan 
bidrar till en lugn och landsbyliknande atmosfär. Här 
finns flera välbevarade hus av hög ålder och det är an-
geläget att dessa skyddas väl från ingrepp. Hasselagård 
är en storslagen och för kommunen unik byggnad.
Kockumsområdet. Kedjehusbebyggelsen här är från 
50-talets slut. Bevarandeplanen syftar till att hålla be-
byggelsen så enhetlig som möjligt.
Tvärvägen - Falkvägen - Fasanvägen - Södervägen. 
Området kännetecknas av en småskalig bebyggelse 
från främst 1940-60-talen. Villorna bör skyddas från 
sådana förändringar som gör att de tidstypiska dragen 
suddas ut.

Landsbygden
Arlövgården. Arlövgården bildades genom ett partiellt 
enskifte cirka 1790. Sockerbruket köpte år 1869 gården 
och marken för sin sockerbetsodling. Den nuvarande 
mangårdsbyggnaden uppfördes 1890. Gårdsbygg-
naderna ersattes 1902 med modernare byggnader i 
jugendstil.
Framnäs. Denna gamla släktgård räknar sina jord-
bruksanor från 1830-talet. Den ursprungliga bonings-
längan blev på 1860-talet om- och tillbyggd.
Gyllarestället. Detta hemman var en gång ett predik-
stolshemman, det vill säga arrendet gick till kyrkoher-
den vid Sankt Petri kyrka, en anordning som upphäv-
des före 1841.
Hagaholm. I slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet var denna byggnad uthyrd till vice pastorer-
na i Burlöv och tjänade alltså som ett slags prästgård. 
Kronetorps gård. Som lantgård räknar Kronetorp sina 
anor från 1500-talet, då den hette Skudgaard (gård 
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bebodd av skattfogde). Enligt tradition för byns största 
gård, kom den att kallas Storegaard och senare Store-
gård. Det var kommunens första tvåvåningshus. År 
1791 köptes gården av löjtnanten C C Cronsjö. Från 
hans namn kommer Cronetorp, senare Kronetorp.
Kronetorps mölla. Kronetorps mölla är en hollän-
daremölla, uppförd 1841. Möllan kom under 120 år 
att betjäna dels Kronetorps gård, dels enskilda kun-
der. Husgruppen (möllan, möllarebostaden samt en 
tillbyggnad från 1969) står på historisk mark, vid och 
på rester av de ursprungligen tre bronsåldershögarna 
Darrhögarna.
Lyckö gård. Denna gård vid Lundavägen byggdes 1848 
och de tillhörande uthuslängorna byggdes runt 1900.
Sege stationshus. Sege stationshus byggdes då Malmö-
Simrishamnsbanan drogs i början på 1890-talet. Den 
får betraktas som en skånsk typstation från denna tid. 
Stjärnelund. Boningslängan och drängalängan som 
tillhör gården Stjärnelund uppfördes runt 1850.
Stora Bernstorp. Boningshuset på gården Stora Berns-
torp byggdes 1794 och återuppbyggdes efter en brand 
1895. Till gården hör en personalbostad från 1900 samt 
ett vackert lusthus från 1906.
Sunnanå gård. Denna gård ligger kvar på sin plats från 
tiden före enskiftet.
Turelund. Denna gård från 1891 fick sitt namn efter 
den som minderårig avlidne Ture, son till arrendatorn 
och ägaren Berndt Brorsson (1876-1926).
Vallgården. Boningshuset byggdes 1847. Gårdens 
namn är tämligen ungt och lär komma sig av att man 
på sent 1920-tal anlade en vall för att skydda sig mot 
damm och rök från den då makadambelagda Lunda-
vägen. 
Östragård. Denna gård är byggd 1819 och har väg-
gar av vitkalkad puts. De tillhörande uthuslängorna är 
värdefulla för gårdsbilden.  
Burlövs kyrkby. Av Burlövs fem ursprungliga byar har 
Burlövs kyrkby bäst bevarat en lantlig och ålderdomlig 
karaktär, där den ligger inbäddad i lummig grönska, 
omgiven av det öppna slättlandskapet. Storgården 
Kronetorps ägor bröts tidigt ut ur byns tegskifte i ett så 
kallat partiellt enskifte. Vid enskiftet av övriga byn flyt-
tades ytterligare några gårdar ut från bytomten. Rela-
tivt många gårdar i Burlöv kunde ha bebyggelsen kvar 
på bytomten även efter enskiftet. Vad gäller gårdarnas 
tillhörande ägor före och efter enskiftet är förändringen 
i Burlöv i princip lika radikal och omfattande som i 
andra byar i Skånes slättbygder. Burlövs kyrkby har en 
så väl bevarad struktur och så många kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader, att det är värt att tillse, att inga 
genomgripande förändringar tillåts ske.

Ortsanalyser
Ortsanalyser har tagits fram för både Arlöv36 och 
Åkarp37, bland annat har analyser gjorts av orternas 
historia, struktur, trafik och folkliv. Arlövs och Åkarps 
starka och svaga sidor presenteras liksom förslag på 
hur orterna kan utvecklas. 

Framtidens grönstruktur,   
kulturmiljöer, rekreation och   
friluftsliv
Framtidens friluftsliv
I proposition ”Framtidens friluftsliv” finns regeringens 
mål för friluftspolitiken.

”Målet för friluftslivspolitiken är att stödja män-
niskors möjligheter att vistas i naturen och utöva 
friluftsliv där allemansrätten är en grund för 
friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att 
få naturupplevelser, välbefinnande, social gemen-
skap och ökad kunskap om natur och miljö.”38 

Det statliga friluftslivsmålet innebär att: 
• naturen är tillgänglig för alla. 
• personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
• allemansrätten värnas. 
• det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets 

behov. 
• kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen 

är starkt. 
• friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och 

regional tillväxt. 
• skyddade områden är en tillgång för friluftslivet. 
• friluftslivet har en given roll i skolans arbete. 
• fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan. 
• beslut om friluftsliv fattas med god kunskap.

Natur- och kulturstigen är viktig för friluftslivet i Burlöv.

36 Burlövs kommun (2004). Ortsanalys Arlöv. Mars 2004.
37 Burlövs kommun (2002). Ortsanalys Åkarp. Juni 2002.
38 Regeringen (2009). Framtidens friluftsliv. Proposition 2009/10:238. 
s.10.
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Ridning med Kronetorps mölla i bakgrunden.

Enligt Region Skåne har alla kommuner i Skåne för-
utom Eslöv, Staffanstorp och Burlöv rekreationsområ-
den som är av regional betydelse39.

Grönstrukturens värden
Region Skåne tar bland annat upp grönstrukturens 
ekonomiska, sociala och kulturmiljö- och ekologiska 
värden i skriften ”Markanvändning i Skåne40”. 

Ekonomiska värden
Grönstrukturen bidrar till många ekologiska tjänster 
som kan vara svåra att mäta men som har stora eko-
nomiska värden. Exempel på ekologiska tjänster är: 
klimatstabilisering, rening och reglering av vatten och 
luftrörelser och pollinering. Skulle dessa funktioner 
försvinna genom exempelvis för stor exploatering och 
överutnyttjande kan det få allvarliga konsekvenser. 
Viktiga kretsloppstjänster är också en del av grön-
strukturen där nedbrytning av organiskt avfall och 
produktion av biomassa sker. Rekreation och friluftsliv 
är ytterligare aspekter på grönstrukturens ekonomiska 
värden. Naturupplevelser och grönområden har positiv 
betydelse för stressåterhämtning och tillfrisknande och 
hälsofrågorna spelar en stor samhällsekonomisk roll. 
För många påverkar god miljö och närhet till natur- 
och rekreationsområden valet av bostadsort. Grönst-
rukturen påverkar därmed lokalisering av bebyggelse 
och bostadspriserna. Även för företag kan närheten 
till grönska vara viktigt vid etablering. Att söka sig till 
områden som upplevs som gröna kan vara ett sätt att 
understryka miljömedvetenhet och att genom en grön 
och trevlig arbetsmiljö locka till sig arbetskraft.41

39 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2012). Grönstruk-
tur i Skåne - Strategier för en utvecklad grönstruktur. (sid 40).  
40 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.
41 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.

Sociala värden
Grönområden fungerar ofta som mötesplats för re-
kreation, lek och upplevelser och har därmed en viktig 
social funktion. Möjligheter till motion och upplevelser 
i gröna miljöer är positivt för hälsan och kan påskynda 
tillfrisknande hos personer som varit sjuka. Vistelse i 
gröna miljöer kan också inverka positivt på det kreativa 
tänkandet, mental träning och inlärningsförmågan.42

Kulturmiljö- och ekologiska värden
All mark i Skåne är på ett eller annat sätt påverkad av 
människan och bär spår av äldre tiders markanvänd-
ning. De gröna miljöerna har ofta kulturmiljövärden 
och berättar om bygdens historia. De ekologiska vär-
dena är kopplade till hela system av växter, djur, mark, 
vatten, klimat och mänsklig påverkan. Grönstrukturen 
är basen för den biologiska mångfalden i en kommun. 
Grönytornas placering i förhållande till varandra, 
ytornas areal och olika biotoper är avgörande för den 
biologiska mångfalden. Stora sammanhängande områ-
den krävs för att många organismer ska ha livskraftiga 
populationer.43  

Framtidens grönstruktur och  
rekreation

Allmänt tillgänglig grönstruktur
Om man räknar ungefärliga värden för allmänt till-
gänglig grönstruktur så finns det idag (år 2012) cirka 
150 ha i Burlöv. I dessa siffror är de områden som 
klassas som parker, friluftsområden, kyrkogårdar, 
Bernstorps mosse och övriga grönytor i kartan under 
rubriken ”Dagens grönstruktur” medräknade. Fot-
bollsplaner, golfbanor och kolonier är exempelvis inte 
medräknade eftersom de bara är tillgängliga för dem 
som utövar dessa sporter eller har en koloni. Därmed 
inte sagt att de inte utgör en viktig del av rekreationsut-
budet och de ekologiska värdena i kommunen. Genom 
Malmö Burlöv golfbana och jordbrukslandskapet går 
natur- och kulturstigen, vilket gör att visa ytor är all-
mänt tillgängliga men framförallt är det på stigen man 
kan röra sig.  

Genomförs Framtidsplanen kommer den allmänt till-
gängliga grönstrukturen öka till cirka 227 ha. Detta är 
en ökning med ungefär 50%. Av dagens (år 2012) cirka 
150 ha ligger ungefär 91 ha inom stadsbebyggelsen, 
mellan de två motorvägarna. Genomförs Framtidspla-

42 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.
43 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.
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Inspiration för gröna tak, gröna väggar och planteringar som skulle kunna göras på bullervallar. 
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nen kommer cirka 117 ha allmänt tillgänglig grönst-
ruktur att finnas inom stadsbebyggelsen. Den största 
ökning kommer alltså att ske utanför bebyggelsen men  
räknas ändå som tätortsnära. Spillepeng och ett fri-
luftsområde utmed Segå å utgör den största ökningen. 
Eftersom det finns en fungerande avfallsanläggning 
på Spillepeng (år 2013) som kan förväntas finnas kvar 
ganska många år kan det dock dröja innan området 
kan omvandlas till ett rekreationsområde. 

Förutom den faktiska ökningen av allmänt tillgängliga 
ytor kommer den befintliga grönstrukturen utvecklas 
och förädlas. Att arbeta mer med gröna väggar och tak 
kan också skapa mer grönska inom stadsbebyggelsen.
        
Utveckling av befintlig grönstruktur
För att öka värdena för rekreation, biologisk mångfald 
och estetik är det viktigt att ta hand om och förädla de 
befintliga grönområdena. Att ta tillvara de befintliga 
grönområdena är extra viktigt i Burlövs kommun efter-
som det finns relativt lite mark för grönområden som 
är allemansrättsligt tillgänglig. 

Förädling av den befintliga grönstrukturen kan exem-
pelvis innebära förändrad skötsel, nyplanteringar eller 
att ny utrustning som lek- och motionsredskap, bänkar 

och belysning tillförs. Utformningen av fritidsområden 
bör också göras så att de i så stor utsträckning som 
möjligt ska kunna nyttjas av personer med nedsatt 
rörelseförmåga.        

Gröna gaturum, entréer och länkar
Grönska i gaturummen har många kvaliteter såsom 
estetiska och miljömässiga men även kvaliteter för 
orienteringen. Genom att arbeta med alléer och plan-
teringar vid entréerna till kommunen och orterna kan 
dessa förstärkas och bättre annonseras. Viktiga entréer 
utmed de olika vägarna och vid järnvägsstationerna 
kommer att få en allt större betydelse i och med ut-
byggnaden av järnvägen och att Arlöv ska få en pend-
larstation (se vidare ”Stadsbyggnad och mötesplatser”). 

Att låta grönskan sträcka sig utmed vägarna underlät-
tar spridningseffekter för växter och djur men binder 
även samman olika stadsdelar och grönområden visu-
ellt. Nyplantering och utveckling av trädraderna utmed 
Lundavägen är viktigt eftersom vägen utgör huvudgata 
och entréer till både Arlöv och Åkarp. Lundavägen 
mellan Malmö och Lund har haft en allé med almar, 
så att förstärka med nya träd här återkopplar även till 
historien. 

Foto: Linda Berglund
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En fin grön länk med allé och en grusstig mellan två bostadsområ-
den i Åkarp som leder fram till en gammal gård i fonden.  

Både Arlöv och Åkarp har många vackra trädgårdar 
som är av stor betydelse för grönstrukturen. Särskilt 
Åkarp har karaktären av ett villasamhälle där trädgår-
darna har en framträdande roll. Grönskan i trädgår-
darna har inte bara stor betydelse för de boende utan 
även för gaturummen de angränsar mot, spridningen 
av växter och djur samt infiltrationen av vatten. Träd-
gårdarnas kvaliteter bör värnas eftersom det är en stark 
karaktär i många delar av kommunen.

Gröna länkar mellan olika parker och områden kan 
binda samman grönstrukturen och bidra till bättre 
stråk för rekreation. Dessa länkar kan också skapa en 
bättre tillgänglighet mellan exempelvis olika bostads-
områden.

Skolgårdar och parker
Flera av Burlövs förskolor och skolor ligger i anslutning 
till parker. Ett exempel är Svenhögskolan som ligger 
vid Svenshögsparken. Kopplingarna mellan skola och 
park är positiva och ger möjlighet till att samutnyttja 
marken så att den kan användas både på skoltid och 
under fritid. 

Vid framtida förtätningar och omvandlingar är det 
viktigt att bevaka att det finns gröna skolgårdar och att 
kopplingar till närliggande parker inte försämras. 
  
Bullerskydd, plank och staket
Burlövs kommun är starkt påverkad av buller från de 
stora trafiklederna och järnvägen. Detta bidrar till att 
många bullervallar har anlagts och kommer att byggas. 
När Södra stambanan utökas och sänks ned kommer 
stora mängder av jordmassor bli över. Till viss del kan 
dessa massor användas för nya bullervallar. Nya buller-
plank och murar kommer också att bli nödvändiga på 
vissa platser. Eftersom dessa skydd till stor del påverkar 

stadsmiljön och landskapsbilden är utformningen av 
dem av yttersta vikt. På strategiska platser kan plank 
och murar användas för konstverk. Exempelvis skulle 
graffitiväggar kunna samordnas med de bullerplank som 
behövs utmed Södra stambanan i Kronetorpsområdet.  

Bullervallarna bör i större utsträckning varieras och 
anpassas till omgivningen. Eftersom det är ont om 
mark och grönområden i kommunen bör bullerval-
larna utformas så att de fungerar multifunktionellt. 
Förutom att vallarna ska fungera som bullerskydd bör 
stor hänsyn tas till form, estetiska värden, vegetation, 
biologisk mångfald och rekreation. Utformningen av 
bullerplank är också viktig då de blir framträdande 
element inom och i gränserna till tätorterna. Dessa 
bullerplank kan också utnyttjas till grönska. Med klät-
terväxter mjukas intrycket upp och det blir en ökad 
andel grönska i kommunen. Bullerskyddsåtgärder är 
viktiga för att säkerställa att ljudmiljön i befintliga och 
planerade grönområden blir tillfredställande.

Hur avgränsningarna mellan trädgårdar och gaturum-
men utformas är viktigt för karaktären, känslan och 
det visuella intrycket på en plats. Plank som visuellt 
stänger ute människor i gaturummen från kontakt med 
trädgårdarnas grönska bedöms förödande för gatu-
rummen, som blir mindre gröna och sköna. Traditio-
nellt har varken Arlöv eller Åkarp haft höga plank och 
murar mot gaturummen. 

Vattendragen och dammarna som finns inom tätor-
terna är till stor del inhägnade av staket. Detta gör att 
vattnet ofta är både fysiskt och visuellt otillgängligt. 
Staket kan ge en viss säkerhet, men kan också innebära 
hinder för att snabbt ta sig till eller från dammen i en 
nödsituation. Iställ et bör slänterna vara så flacka som 
möjligt så att risken att ramla ner i vattnet minskar.     

Gröna tak och väggar
Eftersom marktillgången i Burlöv är starkt begränsad 
är det värdefullt att även nyttja tak och väggar för ny 
grönstruktur. Gröna tak kan innefatta sedumtak men 
även tak där det finns större möjlighet för vistelse 
och odling. Gröna tak kan även ta hand om en del av 
regnvattnet och fördröja dagvattnet. Fasader, plank och 
staket kan utnyttjas för vertikal grönska med olika klät-
ter- och klängväxter.   

Stadsodling
Stadsodling kan exempelvis omfatta kolonier och 
odlingslotter men även odlingar på bostadsgårdar, i 
parker eller temporärt på övergivna och obebyggda 
tomter. Burlöv kom på sjunde plats (år 2010) bland 
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Sveriges kommuner när det gäller mest koloniträd-
gårdsmark per kommun invånare, 7,4 m2 per invånare44. 
Kommunens koloniområden och områden med od-
lingslotter bör bevaras för framtiden. Det vore även po-
sitivt om stråk genom koloniområdena är tillgängliga.

A. Kalineån
Kalineån utgör en stor potential för att skapa större 
biologiska, rekreativa och estetiska värden inom tätor-
ten Arlöv. Att förädla Kalineån och grönskan utmed ån 
lyfts särskilt fram i den fördjupade översiktsplanen för 
Arlöv45 som en satsning som måste genomföras för att 
uppnå de uppsatta målen i planen.

Utmed sträckan mellan E22.10 och Lundavägen finns 
ett smalt grönstråk som kan utvecklas vidare. Vegeta-
tion och staket skärmar av ån, vilket gör att den ligger 
gömd. Att gallra vegetationen så att den varierar mellan 
sluten, halvöppen och öppen kan göra en promenad 
utmed ån mer intressant och öka den visuella kon-
takten med vattnet. Precis norr om Stockholmsvägen 
finns mer öppen mark som inte är bebyggd. Den skulle 
kunna få en mer parkliknande karaktär. Här finns 
också utrymme för att förändra åns sträckning och 
göra den mer meandrande, göra de branta kanterna 
flackare och exempelvis anlägga en fågelö.

Mellan Vintergatan och Arlövsvägen finns ett större 
område som inte är bebyggt, kallat Wennerts väg. På 
denna plats har det tidigare funnits olika industrier. 
Sträckningen av Kalineån är här helt rak och utgör 
gräns mot Malmö stad. Detta område är en viktig länk 
som behövs för en mer sammanhängande grönstruktur 
i Burlövs kommun. Här finns möjlighet att förändra 
dragningen av ån och göra den mer meandrande vilket 
skulle gynna både de ekologiska och estetiska vär-
dena. Kanterna ner till vattnet är idag branta. Att göra 
dem flackare hade varit positivt ur säkerhetssynpunkt 
men även för att minska jorderosionen. För att öka de 
ekologiska värdena ytterligare bör vattnet släppas på 
högre upp i vattendraget och ha en lägre temperatur än 
i dagsläget. Att skapa rekreativa värden i denna del av 
Arlöv är viktigt eftersom andelen parkmark är liten.         

B. Svenshögsparken
Svenshögsparken ligger i ett höghusområde där de 
boende inte har egna trädgårdar. Intill parken ligger 
också Svenhögskolan, fem förskolor och allaktivitets-
huset Vårbogården. Denna park blir därmed extra 

44 SCB (2012). Mest koloniträdgårdsmark i storstäderna. http://www.scb.
se/Pages/Article____339466.aspx. 2012-09-04.   
45 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 

viktig för de boende, skolornas verksamheter, rekrea-
tion och fritid. Parken skulle kunna utvecklas vidare 
med fler planteringar av träd, buskar och perenner. Det 
finns befintliga sportplaner, boulebana och minigolfba-
na och för att fortsätta med detta aktivitetstema skulle 
exempelvis redskap för spontanidrott kunna göra att 
parken får ännu mer liv och rörelse.  

C. Stationspark Burlöv Centralstation -  
Arlövs station
Området mellan Burlöv Centralstation på Södra stam-
banan och Arlövs station på Lommabanan kommer att 
bli en viktig förbindelselänk mellan de båda stationer-
na. Företagsvägen kommer att utgöra ett stråk mellan 
dessa knutpunkter. Vid omvandlingen av detta område 
är det viktigt att beakta de gröna och sköna värdena. 
Det finns möjlighet att utveckla grönytan utmed Före-
tagsvägen till en stationspark med vackra planteringar 
och sittplatser. Alléplanteringar mellan stationerna 
skulle binda samman stationerna visuellt.

Denna grönstruktur behövs i området eftersom det 
är brist på grönyta i denna del av Arlöv och om det 
på sikt ska bli mer personintensiva verksamheter och 
bostäder här.
      
D. Kronetorpsområdet 
Vid den nya utbyggnaden av Kronetorpsområdet är 
den befintliga Kronetorpsparken viktig att värna om 
eftersom den har stora biologiska, kulturhistoriska och 
rekreativa värden.

Vitsipporna blommar i Kronetorpsparken.

I den norra delen av Kronetorpsområdet finns ett 
större befintligt trädbestånd som genom kreativ skötsel 
och exempelvis anläggande av stigar kan bli ett till-
gängligt och vackert grönområde i den nya stadsdelen. 

Grönska i olika nivåer bör tillföras de nya områdena, 
från privata tak, balkonger och trädgårdar till mer of-
fentliga rum som gator, fickparker och kvartersparker. 
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I Kronetopsområdet planeras det för en ny stadspark 
som kommer att ligga centralt och i anslutning till den 
nya bebyggelsen. Burlöv saknar en stadspark varför 
denna park kan bli ett välkommet tillskott till det 
befintliga utbudet och bli en park för hela kommunen 
och alla burlövsbor. Parken bör annonsera sig ut mot 
Lundavägen, som är ett av kommunens viktigaste stråk. 
Parken förenat med översvämningsytor för Alnarpsån 
bör placeras vid sankmarken vid Mossvägen eftersom 
det samlas vatten naturligt i denna lågpunkt. 

I Kronetorpsområdet idag (2013) finns det flera befint-
liga fotbollsplaner. Dessa kommer på sikt troligtvis att 

behöva omlokaliseras eftersom de ligger så nära den 
framtida centralstationen för Burlöv, där tätare och 
högre bebyggelse planeras (läs vidare i kapitlet ”Stads-
bebyggelse och mötesplatser” och ”Trafik och annan 
infrastruktur”). För att kunna uppnå samordningsef-
fekter bör fotbollsplanerna ligga samlade och i anslut-
ning till exempelvis framtida skola, bad och idrottshall.  

På grund av de höga bullernivåerna från infrastruktu-
ren kommer nya bullerskydd att behövas. Utformning-
en av dessa blir av yttersta vikt för den nya stadsdelen. 
Att utveckla det befintliga grönstråket utmed E22.10 
till att även sträcka sig in i Kronetorpsområdet skulle 

Principiell konceptskiss som översiktligt visar hur den framtida grönstrukturen hänger samman inom Burlöv och med kopplingar till kring-
liggande kommuner. Områdena markerade med bokstäver finns beskrivna i texten.
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binda samman grönstrukturen vilket är positivt för 
både ekologi och rekreation. Detta stråk kan då inne-
fatta olika karaktärer och aktiviteter.

E. Skyddsyta
Detta område är idag otillgängligt och avgränsas av 
Södra stambanan, väg E6 och ett industriområde. På 
grund av det inklämda läget mellan järnväg och väg 
bedöms inte platsen vara lämplig för ny bebyggelse. 
Området bör istället fortsatt vara grönt och fungera 
som skydd och för omhändertagandet av dagvatten 
och anläggande av våtmark.
     
F. Gröningar i Åkarp

I Åkarp finns två gröningar i närheten av Lundavägen som skulle 
kunna utvecklas vidare.

I korsningen Lundavägen - Lindvägen ligger en grö-
ning. Platsen består av en öppen gräsmatta med träd-
rader ut mot vägarna. Gröningen används bland annat 
till lite större evenemang som cirkusföreställningar 
och baklucke loppisar. Fler planteringar och sittplatser 
skulle kunna placeras i kanterna av gröningen för att 
skapa olika rumsbildningar, större värden och möjlig-
het till möten även till vardags.

Kommunen äger inte marken, förutom ett stråk rakt 
igenom platsen som är avsatt för att tillförsäkra att 
rörelse ska kunna ske genom området. Marken är idag 
inte detaljplanelagd för park. 

Söder om Lundavägen ligger ytterligare en gröning. 
Denna gröning har ett gammalt namn som fortfarande 
används av många åkarpsbor: Hvilans gamla lekplats. 

Platsen är inramad av bostäder och kantas till stor del 
av träd. Platsen har potential att utvecklas mer mot en 
park med blommande träd, buskar och perenner. Sti-
gar genom området skulle öka tillgängligheten och lek-
redskap och redskap för spontanidrott skulle ge mer liv 
och rörelse till platsen. Kommunen äger inte marken 
men den är detaljplanelagd för park eller plantering.       

G. Nordöstra Åkarp
Åkarp kommer att expandera i de nordöstra delarna. 
Vid expansionen är det viktigt att även utöka grönst-
rukturen. I detta område finns möjlighet att vidareut-
veckla Alnarps ån och förändra dragningen från dagens 
raka sträckning till en mer meandrande. Att även 
anlägga dammar och områden som tillåts översvämma 
kan minska risken för översvämningar inom bebyggel-
sen. Dagvattnet bör tas om hand lokalt och integreras 
i gestaltningen med öppna system i de nya grönområ-
dena. Genom att vattnet integreras skapas nya värden i 
form av biotoper men även värden som rör det este-
tiska och lek.  

Att koppla samman den nya grönstrukturen med den 
befintliga Åkarpsdammen och det nya stationsområdet 
i och med utbyggnaden av Södra stambanan ses som 
viktigt. När Södra stambanan sänks ned genom Åkarp 
kommer 400 m att vara övertäckta, vilket ger möjlig-
het att skapa ett parkområde över järnvägsspåren. 
Då kopplas de båda sidorna av orten samman på ett 
starkare sätt.  

Kontakten och utblickar över den öppna jordbruks-
marken är något som bör tas tillvara så länge som 
möjligt eftersom detta är en av få vyer i kommunen 
som inte skärmas av genom bullerskydd. 

Parkerna i Åkarp knyts ihop med grönskan i de privata 
trädgårdarna. Rörelse sker till stor del utmed gatorna 
som kantas av de lummiga trädgårdarna. Det saknas 
större parker och mer omfattande grönstråk, vilket är 
något som bör utvecklas i de nya områdenas struktur. 
Grönstråk har betydelse för både rekreation och som 
ekologiska spridningskorridorer.

Nära Åkarps station ligger Dalslundskolan och Åkarps 
idrottsplats. Ny grönstruktur skulle kunna ha sin 
utgångspunkt i dessa områden för att göra det möj-
ligt att skapa ett gemensamt sammanhängande större 
parkrum. Detta parkrum skulle kunna fungera för lek, 
promenader, idrott och spontana aktiviteter. Området 
ska fungera för både skol- och fritidsaktiviteter. Något 
som skulle kunna utvecklas är en motionsslinga för 
jogging genom parken. Slingan skulle kunna ledas 
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vidare utefter den planerade vägen i östra Åkarp. Valet 
av markmaterial  bör då bli något mjukare än asfalt.   

Utanför Åkarp finns en gasledning där ny bebyggelse 
inte kan placeras. Vid ortens expansion på längre sikt 
efter 2030 kan denna sträcka istället utvecklas till ett 
grönt stråk som sammanbinder olika grönområden.    
     
H. Jordbrukslandskapet med natur- och 
kulturstigar  
Jordbrukslandskapet är en stark karaktär i denna del av 
Skåne. De storskaliga fälten innebär att stora områden 
är otillgängliga för rörelse och rekreation. Att omfat-
tande områden odlas med samma grödor betyder 
också att den biologiska mångfalden inte är särskilt 
stor i dessa områden. Därmed är småbiotoper som 
åkerholmar, stenrösen och alléer av yttersta vikt för 
både djur- och växtliv. Natur- och kulturstigen som går 
genom jordbruklandskapet söder om Arlöv har gjort 
att möjligheten till rekreation och rörelse i landskapet 
har ökat. Utmed stigen finns flera småbiotoper. 

Natur- och kulturstigen till vänster går genom jordbrukslandska-
pet och leder bland annat fram till Kronetorps mölla som syns till 
höger.

För framtidens grönstruktur finns det en stor potential 
att utöka och vidareutveckla natur- och kulturstigen. 
En utökning av stigen kan ske utmed de befintliga vä-
garna och ägogränserna i jordbrukslandskapet. Stigar-
na kan binda samman de olika delarna av kommunen 
på ett starkare sätt. Från den befintliga sträckningen 
bör kopplingar göras mot Stora Bernstorp, Burlövs 
egnahem, Burlövs kyrkby och mot Åkarp. På detta sätt 
sammanbinds platser med både natur- och kulturvär-
den. Till exempel stärks sambanden mellan Kronetorps 
gård, Kronetorps mölla, Burlövs kyrkby och Arlövgår-
den. Stigarna kan också ge möjlighet för ridning. 

Att skapa nya småbiotoper i jordbrukslandskapet är en 
av de viktigaste åtgärderna för att förbättra den bio-

logiska mångfalden. Om dessa småbiotoper förläggs 
utmed natur- och kulturstigen ökar också upplevelse-
värdena utmed sträckningen. 

I. Sege å
I Burlövs kommuns förra översiktsplan46 var riktlin-
jen att ett rekreationsstråk kan skapas utmed Sege å. 
Bedömningen är att denna riktlinje bör stå fast även 
i framtiden. Motiven för detta är att utöka andelen 
tillgänglig grönstruktur. När befolkningen växer blir det 
ännu viktigare att utöka de tätortsnära rekreationsområ-
dena. Eftersom Burlövs kommun har en liten andel al-
lemansrättslig mark och planerar att bygga ut och förtäta 
flera områden med blandad bebyggelse, kan ett stråk 
utmed ån bli en förstärkning. Kommunens vattendrag 
är på många sätt otillgängliga, gömda och inte en del av 
rekreationsområdena. Till viss del är Sege å införlivad 
med Malmö Burlöv golfbana men tillgängligheten till 
vattnet är begränsad för personer som inte spelar golf. 
Att göra Sege å mer tillgänglig skulle bidra till kvaliteter 
och en karaktär i rekreationsutbudet som inte finns idag. 
Det skulle också bidra till att Burlövs kommun, Malmö 
stad och Staffanstorps kommun länkas samman på ett 
starkare sätt, både när det gäller rekreation och ekologi. 
I det fall strukturomvandling inom golfsporten eller 
andra faktorer innebär att dagens verksamhet inte längre 
kan fortsätta på platsen bör området även fortsättnings-
vis användas för fritidsändamål som är förenliga med 
landskapsbilden. Att arbeta vidare med Sege å är också 
viktigt för att klara av framtida klimatförändringar och 
översvämningsproblematik. Arbetet berör Svedala, Staf-
fanstorp, Burlöv och Malmö eftersom ån rinner genom 
alla kommunerna.     

J. Stora Bernstorp
Från Sege å finns potential för ett rekreationsstråk ned 
mot gården Stora Bernstorp. Marken mellan ån och 
Starrvägen samt väster om gården är detaljplanelagd 
som natur. Detaljplanen anger även marken söder om 
gården ända ner till väg 11 som natur. Sammantaget 
kan detta område bilda ett nytt grönstråk som ansluter 
till Bernstorps mosse, som är ett av kommunens mest 
värdefulla naturområden. Detta stråk lämpar sig väl 
eftersom det har direkt anknytning till en gång- och 
cykelväg som går under väg 11. Arbetar man sedan 
vidare med gång- och cykelmöjligheter utmed Flans-
bjersvägen och korsningen över Toftanäsvägen kan 
detta stråk leda vidare till ett koloniområde, Riseberga-
parken och Bulltofta motionsanläggning i Malmö stad. 
Detta är en av få möjliga gröna och rekreationsmässiga 
kopplingar mellan Sege å, gården Stora Bernstorp och 

46 Burlövs kommun (1998). Översiktsplan 98. Antagandehandling okto-
ber 1998. Aktualiserad oktober 2006.
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Bernstorps mosse eftersom merparten av marken är 
avsatt för industri och handel. Möjligheten att ansluta 
stråket till Natur- och kulturstigen norr om Sege å och 
att det finns en tunnel för gång- och cykeltrafik i söder 
under väg 11 gör detta stråk extra viktigt.        

K. Spillepeng
På sikt kommer avfallshanteringen på Spillepeng47 att 
avvecklas. När detta har skett ska området omvandlas 
till ett fritidsområde som hör samman med det befint-
liga grönområdet. Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag, 
Sysav, som ansvarar för verksamheten bedömer att 
avfallsupplaget kommer att räcka till 2040-2050. Enligt 
den gällande detaljplanen ska Sysav före 2025 fastställa 
tidpunkten för när avfallsverksamheten ska vara av-
slutad och området omvandlat till rekreationsområde. 
Spillepeng är viktig för grönstrukturens helhet och för 
kopplingarna till havet, Alnarp och Lomma.

Detta grönområde krävs, för att andelen grönyta per 
invånare inte ska sjunka för mycket vid ny bebyg-
gelse och ökat antal burlövsbor. Viktigt att beakta när 
det gäller Spillepeng är att området som det ser ut nu 
troligtvis inte kommer att kunna omvandlas för rekrea-
tion inom denna översiktsplans tid. Det är ändå viktigt 
att visa på vilka intentioner som finns för Spillepeng, 
bevaka detta och om möjligt påskynda omvandlingen. 

På sikt kommer avfallshanteringen på Spillepeng att avvecklas och 
då kan området omvandlas till ett fritidsområde.

I den illustrationsplan - avslutningsplan för Spillepeng- 
som ingår i detaljplanen48 ges det plats för en framtida 
badplats, småbåtshamn, sjöbodar, ny fågelskådnings-
plats och gångstråk. Denna utveckling av Spillepeng 
skulle ge en starkare koppling till havet och bidra till 
ytterligare karaktärer i rekreationsutbudet.   

Sammanhängande grönstråk
Att kommunens grönstråk hänger samman har många 
positiva effekter. Länkarna mellan olika grönområden 
kan vara mer eller mindre starka. Ibland är det breda 

47 Burlövs kommun (2012). Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i 
Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län.
48 Burlövs kommun (2012). Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i 
Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län.

grönstråk som sträcker sig över längre sträckor och 
på andra ställen kanske man får röra sig utmed bo-
stadsgator till nästa grönområde. Den stora andelen 
infrastruktur med järnvägar och stora trafikleder gör 
det extra komplicerat att skapa en sammanhängande 
grönstruktur i Burlöv. Utmed flera sträckor finns bul-
lervallar och skyddsplanteringar som kan utvecklas för 
att binda samman grönstruktur och rekreationsstråk 
på ett bättre sätt.    

Kopplingar till angränsande kommuner
Kopplingarna till angränsande kommuner är av stor 
vikt för både ekologi och rekreation. Burlöv gränsar 
mot Staffanstorp, Lomma och Malmö. Lomma antog 
en ny översiktsplan 2010 och Staffanstorp år 2009. 
Malmö arbetar med en ny översiktsplan parallellt med 
framtagandet av Burlövs Framtidsplan. Staffanstorp har 
liksom Burlöv angivit Sege å som ett framtida grönst-
råk för rekreation. Stråket binds samman med framtida 
beträdor. Till stråket leder också cykelleder. Att Burlöv 
och Staffanstorp gemensamt kopplar samman grönst-
råket utmed ån och cykellederna skulle stärka möjlig-
heterna för rörelse och rekreation i landskapet.

Öster om Åkarp planerar Staffanstorps kommun både 
beträdor och cykelleder, vilket är positivt även för bur-
lövsborna. Att koppla ihop cykellederna skulle bidra 
till bättre kopplingar för gående och cyklande mellan 
Åkarp och Staffanstorp.

Lomma kommun planerar för en grön korridor norr 
om Åkarp, vilket skulle sammanbinda de båda orterna 
på ett bättre sätt. Även nordväst om Arlöv planeras 
en tillkommande ekologisk korridor. Det är viktigt att 
värna de befintliga gröna kopplingarna utmed havet 
samt gång- och cykelvägarna för möjligheterna till 
rekreation.

Burlöv och Malmö sammanbinds när det gäller grön-
strukturen genom Spillepeng, Kalineån, Malmö Burlöv 
golfbana och Sege å.   

Balanseringsprincipen
Att arbeta med balanseringsprincipen och kompen-
sationsområden skulle kunna vara ett verktyg för det 
framtida arbetet med det gröna och sköna i Burlövs 
kommun. 

Balanseringsprincipen utgår ifrån att alla fysiska 
förändringar påverkar miljön och omgivningen och 
att negativa förändringar ska kompenseras. Balanse-
ringsprincipen har fyra steg där det första innebär att 
negativ påverkan ska undvikas och det andra steget 
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betyder att negativ påverkan inte kan undvikas men 
att den ska minimeras. Det tredje och fjärde steget är 
kompensationsåtgärder. Steg tre innebär att negativ 
påverkan som inte kan undvikas eller minimeras ska 
utjämnas i sitt funktionella sammanhang och i steg 
fyra får påverkan ersättas på annat sätt. Att plantera 
flera nya träd för varje som tas ned kan vara ett sätt att 
kompensera och ersätta.

Grönytefaktor
För att i större utsträckning säkra grönska i utbygg-
nads- och utvecklingsområden i Burlöv skulle gröny-
tefaktorn kunna vara ett bra arbetsredskap. Gröny-
tefaktorn är ett arbetsredskap som används för att 
säkerhetställa att mål uppfylls när det gäller grönska 
och miljö. Grönytefaktorn är ett relationstal som anger 
fördelningen mellan växtlighet och dagvattenhantering 
i förhållande till antal kvadratmeter bebyggd yta. An-
vändningen av grönytefaktor kan ske vid nybebyggelse 
men även vid upprustning och förtätning av områden. 
För att försäkra sig om att de gröna värdena tillgodoses 
bestäms en viss faktor som ska uppnås. Grönska på 
mark, väggar och tak, träd, dammar och fördröjning av 
dagvatten med mera ger olika poäng som kan använ-
das för att uppnå faktorn.

Framtidens kulturmiljöer
Burlövs kulturmiljöer är starkt sammanlänkade med 
dagens och framtidens grönstruktur och rekreation. 
Exempelvis leder natur- och kulturstigen till Arlövgår-
den och Kronetorps mölla. Utökas natur- och kultur-

stigen skulle invånare och besökare få bättre tillgång 
till jordbrukslandskapet och uppleva riksintresset för 
kulturmiljö sydöst om väg E22.10. Starkare kopplingar 
med gång- och cykelmöjligheter till den vackra miljön 
i Burlövs kyrkby skulle också gynna möjligheterna att 
uppleva denna kulturmiljö. Att behandla kulturvär-
dena genom detaljplan för Burlövs kyrkby skulle också 
ge ett bättre skydd för framtiden.
 

Kulturmiljöerna i Burlövs kyrkby bör skyddas.

Genom kommunens Bevarandeplan, som har arbetats 
in i detaljplanerna, finns det bättre förutsättningar för 
att skydda värdefulla kulturmiljöer. Dessa områden är 
extra viktiga att bevaka vid omvandling, förtätning och 
nybyggnation.     

Kalineån utgör gräns mellan Burlövs kommun och Malmö stad.
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Ställningstaganden och  
konsekvenser
De gröna och sköna områdena i kommunen ska värnas 
och utvecklas vidare. Bevarandevärd bebyggelse finns 
och ska värnas på många platser runt om i Burlöv. Nya 
grönområden måste skapas samtidigt som utbyggnad, 

omvandling och förtätning av bebyggelsen sker. Burlöv 
har en förhållandevis liten andel allemansrättslig mark 
och grönyta per invånare, varför det är extra viktigt att 
värna befintliga och tillskapa nya värden. Strandskyd-
det kommer att utökas på två ställen. Den stationsnära 
blandade bebyggelsen i Kronetorpsområdet blir en ny 
etapp för bosättningskontinuiteten i riksintresset för 
kulturmiljö.     



32

32

21

5

4
8

30

1

31

23
22

25

10

7

11

18

17

29

2715

12

33

28

16

19

24

14
9

13

26

6

20

º 0 2 Km

Lomma

Malmö

Staffanstorp

Kommunen har delats in i olika områden för vilka mer ingående men 
mycket översiktliga utvecklingsplaner finns beskrivna i kapitlet ”Stadsbe-
byggelse och mötesplatser”. Utvecklingen för natur- och kulturvärdena finns 
beskrivna i kapitlet ”Grönt och värdefullt”. I utvecklingen av områdena finns 
det många olika intressen att ta hänsyn till. I tabellen ovan redovisas i vilka 
områden det finns kända fornlämningar, riksintresse för kulturmiljö, Be-
varandeplan samt jordbruksmark, dessa är rödmarkerade. I kolumnen för 
naturvärdeklassade områden (enligt Naturvårdsutredningen, se beskrivning 
tidigare i detta kapitel) anges den högsta klassen som finns i området. Nya 
fynd av fornlämningar, fynd av växter och djur och nya skydd för byggna-
der kan komma att tillkomma med tiden. Hänsyn till fornlämningar kom-
mer att tas i alla områden. Påverkan, som bedöms förenlig med riksintresse 
kulturmiljö, finns i områden enligt tabellen ovan (se även avsnitt ”Riksin-
tresse för kulturmiljö”). Hänsyn till Bevarandeplanen kommer att tas i alla 
områden, dock kommer stinsbostaden i område 18 troligen att behöva rivas 
på grund av Trafikverkets utbyggnad av Södra stambanan. Jordbruksmar-
ken i område 3 och 19 kommer att bebyggas med stationsnära bebyggelse. I 
område 32 finns en antagen detaljplan för ett logistikcentrum. Hänsyn kom-
mer att tas till de naturvärdesklassade områdena i naturvårdsutredningen. 
På grund av redan lagakraftvunna detaljplaner kommer dock vissa natur-
värden att försvinna i Wennertsväg-området (14), i del av Burlövs egnahem 
(27), grönytan vid Dalbyvägen - Ringvägen (8) och grönytan vid Lervägen 
- Murvägen (20). Del av området utmed Alnarpsån i Östra Dalslund (18, 
19) och del av norra Kronetorpsområdet (3) kommer att försvinna till följd 
av stambaneutbyggnaden och det stationsnära läget samt Simrishamnsba-
nan som föreslås att åter öppnas. I kommande detaljplaneprocesser kommer 
mer ingående utredningar att göras.

 Fornlämningar Riksintresse kulturmiljö Bevarandeplan Jordbruksmark
Naturvärdeklassat 

område
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Finns ej i området
Finns i området

Finns ej i området
Naturvärdesklass 1
Naturvärdesklass 2
Naturvärdesklass 3
Naturvärdesklass 4
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STÄLLNINGSTAGANDEN OCH KONSEKVENSER FÖR MARKANVÄNDNINGEN

Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att riksintresset för kulturmiljö följs och att den stationsnära 
bebyggelsen i Kronetorpsområdet blir en ny etapp för bosätt-
ningskontinuiteten i riksintresset.  

kommer det riksintressanta öppna odlingslandskapet att 
värnas i kulturmiljön sydost om väg E22.10. 

kommer värdefulla riksintressanta kulturmiljöer att bevaras. 

kommer jordbruksmarken med klass 10 sydost om väg E22.10 
att bevaras och fortsatt brukas.

kommer fler människor inom en snar framtid att kunna bo-
sätta sig attraktivt och stationsnära i kommunen. 

kommer fler företag och verksamheter att kunna etablera sig i 
kommunen. 

kommer jordbruksmark (klass 10) i Kronetorpsområdet inte 
längre att kunna odlas. 

kommer Arlöv och Åkarp att byggas närmare varandra men 
motorvägen mellan orterna och stadsutformningen kommer 
fortsatt att ge dem egna ortskaraktärer. 

kommer en större andel mark att bli hårdgjord. 

att följa riksintresset för kustzon. 

att Natura 2000-området och naturreservatet bevaras och 
sköts i enlighet med bevarandeplan och skötselplan.

kommer värdefulla natur- och kulturvärden att bevaras för 
framtiden. 

att bevara strandskyddet och utvidga det vid Tågarps hed 
samt vid våtmarken vid Sege å enligt beslut. 

kommer värdefulla vattenmiljöer att skyddas.

att ta hänsyn till fornminnen. kommer kulturarv att bevaras för framtida generationer.

att skydda kyrkobyggnader och kyrkotomter. kommer kulturvärden att bevaras för framtida generationer.

att utöka grönstrukturen både i tätorterna och på landsbyg-
den.

att höja kvaliteten på grönstrukturen generellt och extra 
mycket i särskilt publika lägen.

att grönstrukturen om möjligt ska innehålla rekreationsstråk.

kommer en större andel mark att vara tillgänglig för rekreation.

kommer de ekologiska funktionerna och de rekreativa och 
estetiska värdena på grönskan i kommunen förbättras. 

kommer mer resurser för utveckling och skötsel att behövas.

kommer de urbana värmeöarna att minska.

kommer luftkvaliteten att förbättras.

kommer folkhälsan att förbättras.

kommer det att ge en ökad naturförståelse. 

att Spillepeng efterhand ska omvandlas till ett fritids- och 
rekreationsområde. 

att inte acceptera anläggningar som hindrar omvandlingen till 
rekreationsområde.

kommer andelen allemansrättslig mark att öka. 

kommer kontakten med havet att öka.

kommer förutsättningarna för rekreation, motion och bättre 
folkhälsa att förbättras och invånarna i Burlöv och norra 
Malmö få ett fullvärdigt friluftsområde.

kommer en ny plats för avfallssortering att krävas.

att lyfta fram och förstärka kommunens landmärken, exem-
pelvis Kronetorps mölla.

kommer kommunens kulturhistoria att bli mer synlig för 
invånare och besökare. 
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att ta hänsyn till kulturmiljöerna som är upptagna i ”Kultur-
miljöprogram för Skåne”.   

kommer kulturvärden att bevaras för framtiden.

att ett rekreationsstråk och större ekologiska värden utvecklas 
utmed Sege å i samarbete med grannkommuner, markägare, 
samt Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 

att rekreationsstråket binds samman med Sege ås sträckning 
in i Malmö, Staffanstorp och Svedala. 

kommer möjligheterna för rekreation i jordbrukslandskapet 
och kontakten med vattnet att öka. 

kommer de ekologiska värdena och vattenkvaliteten att 
förbättras. 

kommer det att bli ett rekreationsområde av regional bety-
delse.

kommer en viss andel odlad mark att tas i anspråk för utveck-
ling av grönstråket.

kommer byte eller inköp av mark att behövas.    

att en ny stadspark anläggs i Kronetorpsområdet. kommer grönstrukturen i kommunen att utökas och ge bur-
lövsborna tillgång till en stadspark.

kommer attraktiviteten, det gröna och sköna att öka och ge 
rekreativa värden i den nya stadsdelen Kronetorp. 

att utöka natur- och kulturstigen i jordbrukslandskapet samt 
tillgängliggöra och skylta stråken i samarbete med mark-
ägarna.

kommer tillgängligheten och upplevelsevärdena i jordbruks-
landskapet att öka och viktiga samband mellan kulturmiljöer 
såsom Burlövs kyrkby, Kronetorps gård, Kronetorps mölla, 
Arlövgården och Bernstorps gård att stärkas. 

att öka antalet småbiotoper i odlingslandskapet, företrädesvis 
utmed natur- och kulturstigen.

kommer den biologiska mångfalden att gynnas.

kommer en viss andel odlad mark att tas i anspråk för utveck-
ling av grönstråket.

att öka de ekologiska, estetiska och rekreativa värdena utmed 
Kalineån i samråd med Malmö stad. 

kommer Kalineån att bli en viktig del i den övergripande 
grönstrukturen och vattnets och grönskans många kvaliteter 
kommer fler människor till godo. 

kommer vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden att 
förbättras. 

att Alnarpsån införlivas som attraktivt inslag i den nya 
utformningen av Åkarps stationsområde och utbyggnaden av 
orten. 

att nya dammar och översvämningsytor skapas. 

kommer de miljömässiga, rekreativa och estetiska värdena att 
öka.

kommer översvämningsriskerna att kunna minskas.

att plantera fler träd och annan grönska i gaturummen samt 
att återplantera träd i exempelvis alléer med luckor.

kommer kommunens gaturum att bli mer gröna och sköna. 

kommer entréerna till kommunen och olika områden att bli 
mer välkomnande och orienterbarheten ökar.

kommer stadsklimatet, luftkvaliteten och folkhälsan att 
förbättras.

att grönytefaktor sätts i detaljplanerna med målet att kommu-
nen ska bli grön, skön och mer miljömässigt hållbar. 

att ha aktuella strategier för kompensationsåtgärder och 
balanseringsprincipen och använda dem i kvalitetsprogram 
och detaljplaner.

kommer kommunen bli mer mångsidig, grön, skön och få en 
mer miljövänlig bebyggelse.

kommer ingrepp som på ett negativt sätt påverkar naturmil-
jön, det gröna och sköna att kompenseras och åtgärderna för 
kompensation att finansieras.

att följa upp naturvårdsarbetet och utvecklingen av grönstruk-
turen.

kommer det att bli lättare att följa, planera och budgetera för 
utveckling och förvaltning av grönskan i kommunen.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att bevara koloniområdena och områden med odlingslotter.

att ha en positiv inställning till stadsodling om det kommer 
initiativ från exempelvis invånare.  

kommer de gröna miljöerna att få en större variation.

kommer möjligheterna till gemenskap och sociala möten att 
öka.

att bevara de i ”Naturvårdsprogram för Skåne län” upptagna 
värdefulla områdena, förutom inom den i Åkarp stationsnära 
delen innanför Gränsvägens förlängning. 

kommer Tågarps hed och Bernstorps mosse och dess natur- 
och kulturvärden att bevaras för framtiden.

kommer utbyggnaden öster om Åkarp att ge fler människor 
möjlighet att bosätta sig attraktivt och stationsnära i Burlövs 
kommun.

kommer jordbruksmark innanför Gränsvägens förlängning 
i direkt anslutning till Åkarps station att tas i anspråk för 
bebyggelse. 

kommer ytor som idag är öppna att bli hårdgjorda.   

att se över detaljplaner och ägandeformer i strävan att säkra 
allmänt tillgänglig högkvalitativ parkmark.

kommer tillgängligheten till grönstrukturen att öka.

att hänsyn tas till den för Burlöv framtagna naturvårdsutred-
ningen.

att ha en aktuell naturvårds-/grönplan.

kommer värdefulla naturmiljöer att vårdas och utvecklas.

kommer vissa grönytor delvis att bebyggas och hårdgöras (se 
föregående tabell).  

att bygga vidare på den lokala traditionen med låga staket och 
häckar ut mot allmänna gaturum, platser och parker.

att ha en aktuell policy för plank och murar.

kommer det gröna och sköna från tomter och trädgårdar att 
vara en del av gaturummen och stadsmiljön. 

kommer brott att försvåras och tryggheten att öka när det 
finns en bättre visuell och fysik kontakt mellan olika rumslig-
heter. 

att staket tas bort när områden vid dammar eller vattendragen 
kvalitetsutvecklas. 

att kanterna ned till vattnet, där det är möjligt, görs flacka 
vid vattendrag och befintliga dammar och när nya dammar 
skapas. 

kommer det att vara positivt för både säkerheten och de eko-
logiska och de estetiska värdena.

att skydda Burlövs kyrkby med bevarandebestämmelser i 
detaljplan. 

kommer de kulturhistoriska värdena att bevaras för framti-
den.

att Kronetorps gård skyddas med bevarandebestämmelser i 
detaljplan. 

att Kronetorps park görs allmänt tillgänglig i detaljplanen.

att Kronetorps gård och park får en tydlig central och publik 
roll i stadsbebyggelsen, nära och tillgänglig för Burlövs invå-
nare och besökare.

att natur- och kulturstigen utökas så att de historiska kopp-
lingarna mellan Kronetorps gård, Kronetorps mölla, Burlövs 
kyrkby, Arlövgården och det öppna jordbrukslandskapet 
stärks.

kommer en värdefull kulturmiljö att bevaras och parken blir 
tillgänglig för allmänheten. 

kommer Kronetorps gård forsatt få en viktig roll i samhället.

kommer de historiska kopplingarna mellan kulturmiljöerna 
att stärkas.

att bevara de byggnader och miljöer som är upptagna i Bur-
lövs Bevarandeplan samt undersöka om ytterligare byggnader, 
trädgårdar och/eller miljöer behöver skyddas till exempel i 
Arlövs företagsby. 

att tegeltraditionen värnas i både befintliga och nya områden.

kommer värdefulla kulturvärden att bevaras för framtida ge-
nerationer och invånarna få en ökad kunskap om sin historia 
och större förståelse för livet idag.

kommer äldre värdefulla tegelbyggnader att bevaras samt 
tegeltraditionen leva vidare i nya områden som därmed blir 
väl integrerade i bebyggelsen.
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Stadsbebyggelse och 
mötesplatser
Kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser” beskriver 
hur Burlövs bebyggelse ser ut idag (år 2013) och hur 
den kan utvecklas, framför allt utifrån kommunens 
stationsnära lägen och kollektivtrafikstråk. Kommunen 
har i slutet av kapitlet delats in i olika områden där 
bebyggelseutvecklingen beskrivs lite mer ingående.

Översiktsplanen utgår från plan- och bygglagen där 
bestämmelser finns om planläggning av mark, vatten 
och om byggande. Bestämmelserna i plan- och byggla-
gen syftar till att:

”...med hänsyn till den enskilda människans fri-
het, främja en samhällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för män-
niskorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer.”1

Bebyggelsen idag
Arlöv
Arlöv har vuxit fram till en industri- och handelsort 
rik på närings- och föreningsliv. Arlövs bebyggelse är 
mångsidig och variationsrik. I vissa områden finns 
höga flerbostadshus med tillgängliga grönytor. I andra 
områden finns lägre flerbostadshus. 

Villor
Grupphusbebyggelse

Lägre �erbostadshus 1-4 vån
Högre �erbostadshus 5-10 vån

Blandstad (kvartersstad)
Kommunal service
Företag, handel

Befintlig bebyggelsestruktur i Arlöv.

1 Plan- och bygglagen 1 kap. 1§.

Några områden har mer stenstads- och blandstadska-
raktär, det vill säga en mer sluten kvartersbebyggelse 
med både bostäder och verksamheter. I vissa delar 
nästan med en känsla av ”innerstad” till exempel runt 
Sockerbitstorget med Geukahuset. 

Geukahuset till vänster, Arlövs bibliotek i fonden till Dalbyvägen 
och Sockerbitstorget med plataner till höger. 

Många områden i Arlöv har lummig och grön karak-
tär, med radhus, kedjehus och villor, liknande den i 
Åkarp. Tillsammans bildar dessa områden en blandad 
stadsbebyggelse. Gränserna mellan de olika områdena 
är ofta mycket strikta vilket ger ödsliga baksidor och 
splittrar stadsbebyggelsen.

Åkarp

Blandstad (kvartersstad)
Villor
Grupphusbebyggelse

Lägre �erbostadshus 1-4 vån Kommunal service
Företag, handel

Befintlig bebyggelsestruktur i Åkarp.
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Åkarp har gått från ett samlat bysamhälle till ett sta-
tionssamhälle. Företagare och akademiker byggde pa-
triciervillor med numera lummiga, uppväxta trädgår-
dar. Därefter tog egnahemsbebyggelsen vid och därpå 
grupphusbebyggelsen. Åkarp har med sin småskaliga 
bebyggelse karaktären av en trädgårdsstad. 

En trädgårdsstad präglas av måttlig täthet, en- till 
trevåningshus med trädgårdar och ofta trädplanterade 
gator, torg och platser. Stadsbyggnadstypen söker att 
kombinera stadskänsla med lantlighet.2 Det vill säga 
byggnaderna placeras i kvarter precis som i stenstaden 
men husen är lägre och kvarteren är luftigare med 
trädgårdar mellan husen. 

Villa med verksamheter i bottenplan utmed Alnarpsvägen i Åkarp.

I trädgårdsstaden eftersträvas en blandning mellan 
bostadsbebyggelse i både enfamiljs- och flerfamiljshus, 
service, handel och arbetsplatser det vill säga bland-
stad. Speciellt vid Åkarpsdammen har Åkarp karaktär 
av trädgårdsstad med större byggnader nära gatan som 
tydligt markerar kvarterets hörn och grönska. Byggna-
derna används dessutom för både boende och kom-
mersiell service. 

Teglets betydelse
Gemensamt för Arlöv och Åkarp är teglet, både i röda 
och gula nyanser. Teglet återfinns i alla slags byggna-
der, publika som privata, och genom hela historien 
samt fram till och med dagens nya bebyggelse. Även 
den stora detalj- och variationsrikedomen, med bear-
betade entréer, tinnar, frontespiser och torn, har stor 
betydelse för stadsbilden.

En expansiv period
I både Arlöv och Åkarp finns bebyggelse från miljon-
programmets 60-70-tal då kommunens befolkning mer 
än fördubblades. 

2 Nationalencyklopedin (2012). www.ne.se (120201).

I Åkarp finns bebyggelse från miljonprogrammet 
i form av grupphusområden och i Arlöv både som 
flerbostadshusområdena Svenshög, Elisetorp och Rin-
nebäck samt som grupphusområden. 

Grupphusbebyggelse i Åkarp.

Gemensamt för dessa områden är att de består av 
många goda bostäder men få eller inga arbetsplatser 
och obetydlig kommunal eller kommersiell service. 
Vidare är miljonprogramsområdena inåtvända, det 
vill säga husen vänder ”ryggen” (fönsterlösa fasader, 
garagelängor, plank och dylikt) mot områdena om-
kring. Slutligen har dessa områden få eller inga publika 
mötesplatser. I Burlöv är områdena små och flera ligger 
relativt nära parkområden, kommunal och kommersi-
ell service. Ett gott exempel är Svenshögsområdet som 
har såväl Burlöv Center, vårdcentralen, Svenshögsko-
lan som Svenshögsparken på nära gångavstånd. Ett 
problem här är inåtvändheten. Området vänder ryggen 
mot Lundavägen och Kronetorpsvägen som på så vis 
blir ödsliga och otrygga. Detta fenomen upprepar sig 
längs med Dalbyvägen och Lommavägen.

Svenshögsområdets tegelklädda flerbostadshus i Arlöv.

Landsbygdens bebyggelse
Landsbygdens bebyggelse ligger som öar i det stora 
jordbrukslandskapet. Det finns enskilda gårdar som 
ligger ensamma omgivna av åkrar men även samlingar 
med bebyggelse som bildar större öar såsom Burlövs 
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egnahem och Burlövs kyrkby, se bebyggelseöarna på 
kartan under rubriken ”Stationsnära lägen”. Dessa be-
byggelseöar är oftast inramade med frodig grönska.

Odlingslandskapet mellan Stockholmsvägen (E22, 
E22.01) och Sege å är av riksintresse för kulturmiljö, se 
även kapitel ”Grönt och värdefullt”. Jordbruksmarken 
är även betydelsefull för matproduktion, se vidare i ka-
pitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet”. 

Verksamhetsområden
I de södra delarna av kommunen ligger större verk-
samhetsområden. Här finns både industrier och Stora 
Bernstorps handelsplats med storskalig handel.    

I den västra delen av kommunen, ut mot havet, ligger 
Spillepeng. På Spillepeng ligger en stor avfallsanlägg-
ning där avfall både sorteras och lagras. En förhopp-
ning är att delar av området efter hand ska kunna 
omvandlas till rekreationsområde, se även i kapitlet 
”Grönt och värdefullt”.

Inom Arlövs tätort ligger en hel del företag, bland 
annat i Arlövs Företagsby. Företagsbyn består av ett 
cirka 60 ha stort område beläget nordväst om stationen 
(se även  kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social 
hållbarhet”).

Befintliga planer för bebyggelsen
Det finns flera dokument som på olika sätt behandlar 
Burlövs bebyggelse. Ortsanalyser har tagits fram för 
både Arlöv3 och Åkarp4. Burlövs kommun har även en 
omfattande Bevarandeplan5 som fungerar som vägled-
ning vid olika planarbeten, se även kapitlet ”Grönt och 
värdefullt”. Bevarandeplanen har följts upp med tillägg 
till detaljplanerna för i princip hela kommunen. 

Fördjupad översiktsplan för Arlöv
För Arlöv finns en fördjupad översiktsplan6 (FÖP) 
som vann laga kraft i september 2011. Den fördjupade 
översiktsplanen behandlar hela Arlöv inklusive Kro-
netorpsområdet och Burlövs egnahem. När Framtids-
planen vinner laga kraft ersätter den den fördjupade 
översiktsplanen för Arlöv.

    

3 Burlövs kommun (2004). Ortsanalys Arlöv. Mars 2004.
4 Burlövs kommun (2002). Ortsanalys Åkarp. Juni 2002.
5 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kommun-
fullmäktige den 16 oktober 2000.
6 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 

Detaljplaner och dylikt
Detaljplaner upprättas enligt plan- och bygglagen 
(PBL) och är juridiskt bindande dokument. Genom 
detaljplaner regleras markens och vattnets användning 
och bebyggelse inom kommunen. Befintliga detaljpla-
ner finns i enlighet med kartan nedan. En översiktskar-
ta och alla gällande detaljplaner går dessutom att hitta 
på kommunens hemsida.

0 2 Kmº
Detaljplanelagda områden med antagna detaljplaner (mars 2013).  

Burlöv har ett antal tomtindelningar och fastighets-
planer som enligt nya plan- och bygglagen räknas som 
detaljplaner. Kommunen har däremot inga områdesbe-
stämmelser.

Burlöv har idag (år 2013) inte någon kartläggning för 
var i kommunen det finns sammanhållen bebyggelse. 
I stort sett all bebyggelse är redan planlagd eller ligger 
ensam som en bebyggelseö i odlingslandskapet. Be-
dömningen är att det inte behövs någon sammanställ-
ning över sammanhållen bebyggelse, utan att ställning 
i förhandsbesked och bygglov kan tas från fall till fall 
med Framtidsplanen som stöd. Områden som kan 
komma i fråga för sammanhållen bebyggelse i kommu-
nen är få och bör istället detaljplaneläggas, till exempel 
1-2 planer i södra delen av kommunen och Burlövs 
kyrkby så att dess värden bevaras för framtiden, se 
kapitel ”Grönt och värdefullt”.

Utöver dessa regleringar gäller även de regleringar som 
redovisas i ”Sammanfattning” och i respektive övergri-
pande ämneskapitel.
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Bebyggelsens styrkor
Styrkorna i Burlövs kommuns bebyggelse ligger i 
mångsidigheten och i närheten. Här finns både bo-
städer, arbetsplatser, villabebyggelse, flerbostadshus, 
hyresrätter, bostadsrätter, eget ägande, höga hus och 
låga hus. Mångsidigheten ger kulturell mångfald och 
bebyggelse som är befolkad dygnet runt. Allt är nära 
- kollektivtrafik, arbetsplatser, service, handel, aktivite-
ter, rekreation, storstaden och havet. 

En annan styrka är den kvalitativa sammanhållande, 
tegelarkitekturen som finns i både bostadsbebyggelsen 
och i de offentliga byggnaderna. Ytterligare en styrka 
är variationen i fasaderna vilka ofta används för att 
markera fonder i gaturum eller kvarterens hörn. Detta 
hjälper upp orienterbarheten och stärker skönheten i 
stadsbebyggelsen. Styrka ligger vidare i den uppväxta 
grönskan från trädgårdarna och gatorna med trädalléer 
som finns i både Åkarp och Arlöv.

Bebyggelsens svagheter 
Bebyggelsen är idag positivt mångsidig men på sina 
håll för splittrad, osammanhängande och utspridd. 
Etnisk och socioekonomisk segregation finns i vissa 
boendemiljöer, såsom i en del villakvarter i Åkarp och 
en del flerbostadshusområden i Arlöv. En annan svag-
het i stadsmiljön är även att den på flera håll upplevs 
som otrygg. Bebyggelsen vänder alltför ofta baksidan 
på byggnaderna och garage mot de allmänna stads-
rummen. 

Alltför stora trafikapparater och dubbla gatusystem 
splittrar invånarna istället för att föra samman och ge 
möjlighet till möten. Det finns en hel del ödsliga ytor 
i kommunen som inte används och därför inte är så 
väl omhändertagna. Vissa områden är för homogena: 
enbart bostadsområden eller enbart arbetsplatser. 
Många gaturum är för stora och breda eller avklippta 
och leder inte vidare in i bebyggelsen, vilket ger dålig 
tillgänglighet och barriäreffekter. Det är vidare svårt att 
orientera sig och hitta rätt i bebyggelsen och det finns 
inget gemensamt centrum. 

Hot mot kommunens bebyggelseutveckling är att 
bebyggelsestrukturen, efterhand som den byggs ut, blir 
otydligare, otillgängligare, mer splittrad, svårare att 
orientera sig i, fulare och otryggare.

Bebyggelsen i framtiden
”...mark- och vattenområden ska användas för det 
eller de ändamål som områdena är mest lämpade 

för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde ska ges åt sådan användning som från 
allmän synpunkt medför en god hushållning.”7

Det är hård konkurrens om marken i sydvästra Skåne. 
Många vill bo och verka här samtidigt som här finns 
landets bästa jordbruksmark och landets lägsta andel 
allemansrättslig yta per person.

Att Skåne ska vara en motor med en positiv tillväxt 
fastslås i det regionala utvecklingsprogrammet för 
Skåne8. Men tillväxten får inte ske till vilket pris som 
helst. 

Burlöv är den lilla kommunen med det stora markbe-
hovet. Därför måste marken och vattnet användas så 
effektivt som möjligt utan att tulla på kvaliteten i bo-
ende-, vistelse- och arbetsmiljöer. Noggrann planering 
krävs för att få fram mark för bostäder och arbetsplat-
ser till dem som vill komma hit, utan att ge avkall på 
det gröna och det sköna. Attraktiv stadsbyggnad och 
fler invånare ger mer liv och rörelse vilket ger ökad 
trygghet och närhet. Förutsättningarna för vad som är 
attraktivt och hållbart är olika i olika delar av kommu-
nen. Hur bör bebyggelsen då utvecklas i Burlöv?

 
Kronetorpsområdet och Burlöv C ligger havsnära. 

Framtida möjligheter för bebyggelsen
I Åkarp bör karaktären av trädgårdsstad med en bland-
ning av verksamheter och bostäder utvecklas vidare. 
De alltför homogena områdena bör kompletteras och 
knytas samman med omkringliggande områden. Till-
gängligheten bör förbättras både över järnvägsspåren 
och mellan bebyggelseområden och från bebyggelse-
områdena till stationen.

I Arlöv bör mångsidigheten värnas, men förnyas med 
en mer sammanhängande stadsbebyggelse och genom 
bättre definierade gaturum och stråk. Stora möjligheter 
finns att laga stadsstrukturen genom förtätning och 

7 Plan- och bygglagen, PBL, 2kap2§.
8 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016.
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skapandet av väl definierade och vackert utformade 
platser, gaturum och parker. En tydligare kvarters-
struktur med hus närmare gatorna är eftersträvans-
värt för att skapa trygga och nära offentliga gaturum. 
Vidare bör mångsidigheten i form av blandad stad och 
trädgårdsstad utvecklas genom att ge möjlighet till om-
vandling av rena bostadsområden och rena verksam-
hetsområden till mer blandad bebyggelse. Mångsidig-
heten med både högre och lägre bebyggelse utvecklas 
vidare utifrån principerna för stationsnära bebyggelse. 
Dessutom öppnas byggnader upp och orienteras mot 
gator och torg med hjälp av entré- och fönsterplace-
ringar. Slutligen skapas fler goda mötesplatser och 
bättre orienteringsmöjligheter i bebyggelsen. 

Centrumutveckling och mötesplatser 
Burlövs kommun har tre centrum som är viktiga 
att satsa på för framtiden: Arlövs centrum, Åkarps 
centrum och Burlöv Centrum. Burlöv Centrum kan, 
rätt utformat, bli hela kommunens och alla kommun-
invånares gemensamma mötesplats. Bebyggelsen bör 
utformas och ändras så att den vänder sig ut mot och 
stödjer dessa tre centrum, som representerar invånar-
nas gemensamma vardagsrum och kommunens ansikte 
utåt mot Öresundsregionen. Det är utifrån dessa tre 
centrum som bebyggelsen bör orienteras  och utveck-
las med målet att skapa liv, rörelse, grönska, skönhet, 
trygghet och närhet.

 
Målbilden är att utveckla mötesplatser vid Burlövs viktigaste centrum.

Åkarps centrum och station
Åkarps historiska centrum ligger i korsningen Al-
narpsvägen - Byvägen. I området runt korsningen finns 
idag Åkarps mataffär, församlingsgård, restaurang, 

frisör och blomsteraffär. Detta centrum bör, genom 
en ny väg, knytas till och orienteras mot Åkarps nya 
centrum, som skapas på det nya stationsområdet, se 
även kapitel ”Trafik och annan infrastruktur”.  Åkarps 
station blir fortfarande en lokal Pågatågsstation men 
med helt nya förutsättningar. Genom att spåren grävs 
ner kan Åkarps båda sidor knytas ihop genom en 
övertäckning med bil-, gång- och cykelöverfarter. På 
så sätt kommer Åkarps båda sidor närmare varandra. 
Tillgängligheten till stationen och mellan järnvägens 
olika sidor kommer logistiskt att bli bättre än idag. 
Övertäckningen över spåren och bullerskydden före 
och efter den cirka 400 m långa övertäckningen kom-
mer att bli cirka 1,5-2 m höga. 

Gestaltningsförslag för Åkarps stationsområde. Illustration: Atkins.

Bullernivåerna från järnvägen beräknas minska genom 
övertäckningen. Detta ger möjlighet att åter vända or-
tens framsidan mot järnvägsområdet och här skapa ett 
nytt grönt, skönt, tryggt och nära centrum. Genom att 
bygga tätare och ge möjlighet för handel- och service-
företag att etablera sig och fler boende att flytta hit, får 
området mer liv och rörelse. Fler människor, fler aktiva 
entréer och fler fönster som är vända mot stationsom-
rådet, ökar närheten och den upplevda tryggheten.

Gestaltningsförslag för Åkarps station med tegelmurar och plante-
ringar vid perrongerna. Illustration: Metro Arkitekter, Ramböll.

Målet är att området ska bli grönt och skönt. Det ger en 
positiv spiral då ett attraktivt område lockar till sig fler 
verksamheter och boende. Dessa i sin tur skapar mer 
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liv och rörelse, vilket i sin tur lockar ännu fler männis-
kor till platsen.

Arlövs centrum och station
Arlövs centrum, aktivt både historiskt och idag, ligger i 
området runt Sockerbitstorget och korsningen mellan 
Lommavägen, Dalbyvägen och Lundavägen. Här finns 
ett utbud av smårestauranger, arbetsplatser och servi-
cefunktioner såsom Sockerbruket, Arlövs bibliotek och 
Medborgarhuset.

 
Arlövs centrum ligger i området runt Sockerbitstorget.

Arlövs centrum bör vara en viktig mötesplats och ett 
centrum för Arlöv även i framtiden. Här finns stora 
möjligheter till positiv utveckling. Sockerbitstorget 
kan få mer liv och rörelse genom att restauranger och 
caféer öppnas upp med entréer mot torget så att torget 
blir en del av serverings ytan. Dalbyvägen kan göras om 
till gåfartsgata längs med Sockerbitstorget. Det skulle 
kunna finnas stolar och bord som går att flytta runt, 
så att man kan sitta och umgås i olika konstellationer 
på torget och på de närliggande, för uteserveringarna, 
breddade trottoarerna. Böcker till utlåning kunde fin-
nas på torget, utebio skulle kunna visas varma som-
markvällar och så vidare. Fler människor, en mångfald 
av aktiviteter och fler aktiva entréer som är vända mot 
torget, skulle öka närheten och den upplevda trygghe-
ten på torget.

Dalbyvägen och korsningen mellan Lommavägen och 
Lundavägen skulle kunna utformas på ett sätt som 
tydligt visar att den gående och cyklande männis-
kan har förtur framför biltrafiken (se vidare i kapitlet 
”Trafik och annan infrastruktur”). Genom evenemang, 
program och genomförandeplaner för utformning av 
gaturum, skyltning, belysning, planteringar, mark och 
uteserveringar kan centrumet göras mer grönt, skönt 
och blir än mer attraktivt, levande, tryggt och nära. 
Arlövs centrum bör genom skyltning och utformning 
av gaturummen tydligt knytas till Burlöv Centrum och 
till den kommande stationen på Lommabanan.

Station på Lommabanan, Arlövs station
När stationen på Lommabanan blir verklighet, vilket 
troligen sker efter 2020, kommer den att ge ännu fler 
burlövsbor och företag stationsnära läge, se även kapi-
tel ”Trafik och annan infrastruktur”. Med en placering 
i Företagsvägens motsatta ände kommer den att utgöra 
en viktig pendang till Burlövs station. Denna direkta 
koppling mellan stationerna bedöms som mycket vik-
tig för bebyggelseutvecklingen. Den ger möjlighet att 
förstärka Burlöv Centrum i denna riktning. Denna nya 
station ger ytterligare möjligheter till förtätning och 
omvandling i området runt Burlöv Centrum, se vidare 
under rubriken ”Bebyggelseutveckling”.

Den nya stationen på Lommabanan skulle kunna få 
namnet Arlövs station eller, om det inte är möjligt, 
”Arlövs norra station”. Namnen skulle knyta an till den 
gamla, numera nerlagda, Arlövs station, som låg vid 
Sockerbolaget. Då skulle Åkarp ha sin station, Arlöv 
sin och Burlövs station kunde utgöra centralstation för 
hela kommunen: Burlöv Centralstation, Burlöv C.

Burlöv Centrum - Burlöv C
Mitt emellan Arlövs och Åkarps centrum ligger platsen 
för det framtida Burlöv Centrum, den nya mötes-
platsen för hela Burlöv och alla burlövsbor. Här finns 
redan den viktigaste förutsättningen för ett levande 
och attraktivt centrum: människorna! Här kommer 
både Pågatågen och Öresundstågen att stanna. Här 
finns Burlöv Center, vilket invigdes redan 1971 och 
fortfarande är en omtyckt magnet som drar människor 
från ett stort omland. Denna nya mötesplats, detta nya 
centrum, placerat mitt i MalmöLundregionen, kom-
mer att dra till sig fler än kommunens egna invånare. 
I Burlöv Centrum finns det goda förutsättningar att 
skapa innerstads- och citykänsla. Detta bedöms ge en 
attraktiv och hållbar framtidsutveckling som hela kom-
munen kan dra nytta av.

Det är beslutat och planeras för fullt (år 2013) för 
att utöka från två till fyra spår på järnvägen mellan 
Flackarp och Arlöv och bygga om stationen så att både 
Pågatåg och Öresundståg kan stanna. Stationen beräk-
nas stå klar cirka 2020 och ger då alla Burlövs invånare 
direktförbindelse till Köpenhamn och vidare koppling 
till övriga Europa. Dessutom ger den alla i Öresunds-
regionen möjlighet att komma till Burlöv Centrum. 
Detta är, genom den kommande pendlarstationen, den 
framtida huvudentrén till hela Burlövs kommun. Bur-
löv C är i realiteten Malmö norra station liksom Hyllie 
station är Malmö södra station. Med detta stationsnära 
centrum och Öresundstågen blir det intressant för 
nationella och internationella huvudkontor att etablera 
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sig i kommunen. Stationsläget bör till exempel vara in-
tressant för anställda, gästforskare och under-/kringfö-
retag åt till exempel Lunds nya stora verksamheter ESS 
och MaxIV, att bosätta och placera sig i. Upp till cirka 
1,5 km runt Burlöv C, är stationsnära, tät, blandad stad 
målet. Här ska många få bo och verka. 

Att bygga ett tätare centrum invid järnvägsstationen är ingen ny 
tanke. Den fanns med redan i Burlövs Generalplan från 1959. Här 
var hyreshus tänkta inom 500 meter från järnvägsstationen och 
villor och radhus inom 900 meter. Även en park planerades inom 
området. 

För att nå målen om trygghet, närhet, liv och rörelse 
behövs både bostäder, arbetsplatser och service. Vi-
dareutvecklingen av handeln är viktig men också en 
breddning med gym- och nöjesverksamheter, kontor, 
internetcafé, bio, restauranger och andra personin-
tensiva centrumverksamheter. Framför allt runt det 
nya ”Stationstorget” mellan Burlöv Center och Burlöv 
Centralstation passar verksamheter som är tilldra-
gande, öppna och befolkade under de flesta av dygnets 
timmar.

Burlöv C förstärks genom denna utveckling till hela 
kommunens och alla invånares centrala plats och 
hjärta. Detta blir en gränsöverskridande mötesplats för 
både åkarps- och arlövsbor samt besökare och verk-
samma i kommunen. 

Till Burlöv C bör samtliga lokala gång- och cykelvägar, 
regionala cykelvägar  och det kommande snabbcykel-
stråket mellan Malmö och Lund ledas. Vidare bör även 
regionbussarna och/eller Malmös stadsbussar gå in till 
denna regionala bytes- och pendlarknutpunkt, se även 
kapitel ”Trafik och annan infrastruktur”.

Planförslag, som visar tät stadsbebyggelse och väldefinierade torg-
rum mellan Burlöv Centralstation (1) och Burlöv Center och längs 
med Lundavägen (2) och Kronetorpsvägen (3). Illustration: Kanozi 
(beskuren). 

Gestaltningsförslag för Burlöv C. Illustration: Metro Arkitekter 
(redigerad och beskuren). 

Mötesplatser och stråk
Till kommunens tre centrum och huvudmötesplatser - 
Arlövs centrum, Åkarps centrum och Burlöv Centrum 
- bör tydliga stråk leda från kommunens övriga befint-
liga och nya mötesplatser. Detta ger en sammanhäng-
ande stadsbebyggelse som det är trevligare att flanera 
i och lättare att orientera sig i. Intentionerna i Fram-
tidsplanen är att det ska skapas överlappande rörelse-
mönster och att den fysiska miljön ska ge möjlighet till 
möten i vardagen mellan olika grupper av människor.

Skapa stadsliv
Det är i de offentliga stadsrummen, såsom gaturum, 
parker och torg, som invånarna möts och stadsliv 
uppstår. Dessa mötesplatser måste därför utformas och 
förvaltas med omsorg. Det är viktigt att poängtera att 
det är runt kommunens tre huvudmötesplatser, och då 
särskilt runt Burlöv C, som de huvudsakliga publikdra-
gande verksamheterna bör koncentreras, för att centru-
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men inte ska urlakas utan kunna hållas attraktiva, 
vackra och dynamiska med mycket liv och rörelse. 

Nya eller förbättrade befintliga mötesplatser bör främst 
tillskapas på strategiska platser där flera stråk möts och 
flera funktioner kan samsas, till exempel vid Åkarps 
station, Arlövs station på Lommabanan och Burlöv C. 
Även exempelvis i anslutning till en busshållplats där 
det kan ges möjlighet att köpa mjölk eller en tidning 
samt att sitta ner och titta på folkliv. Målet är att skapa 
en mer sammanhängande stadsväv och mer levande 
stadsliv genom att hitta och förstärka olika sorters 
mötespunkter samt åstadkomma tydliga stråk mellan 
dessa. 

De nya eller förbättrade mötesplatserna ger möjlighet 
till nya rutiner och nya möten. Nya rutiner och vanor 
kan väljas genom att nya funktioner, till exempel att 
ett nytt gym och/eller en ny lunchrestaurang kommer 
till, samt att ett nytt mer spännande gångstråk med nya 
mötes- och sittplatser skapas. Det kan göra det vardag-
liga livet lite lättare och trevligare om man kan handla 
kvällstidningen och mjölken när man har gått av tåget 
och är på väg hem från jobbet. Möjlighet ges då dess-
utom att fler får samma rutiner, att möten uppstår och 
att fler blir bekanta. 
 
Trygghet och användbarhet
Mötesplatserna ska stimulera till och ge möjligheter 
för människor att träffas. Vackra trivsamma platser där 
man får lust att flanera och känner för att slå sig ner ger 
livskvalitet. Att det finns andra människor omkring en, 
att se och bli sedd skapar trygghet. En varierad bland-
ning av människor ger en större trygghet än en homo-
gen grupp, om man inte själv tillhör just den gruppen. 

För att skapa användbarhet och trygghet i bebyggelsen 
bör den vara tydligt uppdelad i privata, halvprivata och 
offentliga mötesrum. Detta ger en tydlighet - man vet 
vad som gäller och känner sig därför tryggare. Exempel 
på privata rum är trädgårdar, uteplatser och balkonger. 
Halv privata rum kan vara gemensamma innergårdar 
inuti kvarter och förgårdar på gatusidan till radhus. 
Exempel på öppna, gemensamma, offentliga rum är 
gaturum, parker och torg. Även skolor och andra of-
fentliga byggnader bör vara så öppna som möjligt. Ut 
mot dessa offentliga mötesplatser bör det, för att öka 
möjligheten till social kontroll och därmed trygghe-
ten, finnas så många publika fönster och entréer och 
så få höga plank och murar som möjligt. I både Arlöv 
och Åkarp är traditionen låga staket eller häckar och 
mycket grönska. För att öka tryggheten i stadsbebyg-
gelsen bör planskildheter undvikas.

Platsen framför Medborgarhuset är populär och skulle kunna kny-
tas tydligare till bibliotekets park (Boklunden) och Sockerbitstorget.

Fonder för mötesplatser och stråk
För att åstadkomma god orienterbarhet och attraktiv 
stadsbyggnad bör viktiga offentliga byggnader, som till 
exempel en stationsbyggnad, det nya Burlövsbadet eller 
en kommande skola i Kronetorpsområdet, placeras 
som fonder för stråk och mötesplatser.

Arlövs kyrka är en vacker och för orienterbarheten funktionell fond 
i vyn längs med Lundavägen.

Även kommersiella hus, och i mer perifera lägen bo-
stadshus, kan bilda goda fonder. Höga krav bör sättas 
på dessa fondbyggnaders arkitektoniska utformning. 
Fondbyggnadernas höjd bör anpassas till platsens för-
utsättningar. Detta ger både en vacker och ur orienter-
barhetssynpunkt god stadsbyggnad.

Sammanhängande nät
Mötesplatserna länkas samman genom stråk på ett 
tydligt och lättorienterbart sätt så att man kan röra sig  
”runt” för att stadsliv ska uppstå. Stråken bör i sin tur 
bindas samman till ett dynamiskt nätverk med hög 
valfrihet för hur man tar sig gåendes och cyklandes till 
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och från platserna. Om möjligt är en visuell kontakt 
mellan mötespunkterna/noderna i stadsväven efter-
strävansvärd genom till exempel landmärken i form 
av fondbyggnader. Går inte det bör platserna kopplas 
samman genom till exempel en viss sorts blommande 
träd, en viss gatuutformning eller en viss ljussättning. 

Konstverk och skulpturer kan och bör användas för 
att märka ut viktiga stråk och platser. Skulpturerna får 
gärna gå att leka med och/eller sitta på. Även färgsätt-
ning och utformning av offentliga möbler som pap-
perskorgar, bänkar, räcken och så vidare kan användas 
för att knyta ihop olika stråk och mötesplatser. 

Samordningsvinster och öppenhet
Eftersom världen är föränderlig bör flexibla, väl 
avgränsade platser planerade för samordningsvinster 
eftersträvas. En liten fin mötesplats på sommaren kan 
till exempel användas som snöupplag vid behov på 
vintern. 

Det är vidare bra om delar av skolgårdarna kan an-
vändas som parker och tvärt om. Detta görs på många 
ställen i Burlövs kommun idag genom att det inte finns 
några staket eller andra inhägnader runt de flesta av 
kommunens skolor. Runt privata trädgårdar bör höga 
plank undvikas så att de grönskande trädgårdarna, och 
inte sterila höga plank, bildar väggar till de offentliga 
gaturummen. Denna öppenhet är viktig att värna om. 

Eftersträvansvärt är funktionsblandade mötesplatser 
som är öppna och tillgängliga för alla, både socialt och 
kulturellt (se vidare under i kapitlet ”Fritid, utbildning, 
arbete och social hållbarhet”).

Kriterier för en god mötesplats
Vilka kriterier måste då en mötesplats som ger livskva-
litet ha? Mötesplatser upplevs olika av varje person. 
Favoritmötesplatser kan se helt olika ut beroende på 
vem man frågar. Gemensamma drag är att det gärna 
ska hända något, platserna bör väcka nyfikenhet, ge 
trivsel, vara flexibla, vara tilltalande och uppmuntra till 
spontana möten. Det är en fördel om det finns något 
att sitta på, något att titta på, något spännande/mys-
tiskt/en viss förväntan och valfrihet – allt ska inte vara 
uppenbart från början. 

Mötesplatserna bör vidare vara trygga, nära, gröna och 
sköna och ge möjlighet till liv och rörelse. Människan 
och hennes vardagsliv måste sättas i centrum. Platser 
bör utformas för sociala nätverk, livskvalitet, god folk-
hälsa, fysiska aktiviteter, trivsel och trygghet. 

Vid nyskapande och upprustning av mötesplatser bör 
man fråga sig om mötesplatsen fungerar för alla. Vil-
ken stämning råder på mötesplatsen? Var ligger mötes-
platsen? Är platsen knuten till någon publik byggnad/
verksamhet/busshållplats eller dylikt som kan generera 
liv åt platsen? Finns det någon vacker och karaktärsfull 
byggnad som fond till platsen? Hur kommer man till 
platsen? Är eller kan platsen kopplas samman med 
någon annan viktig mötesplats eller något viktigt stråk? 
Hur avgränsas platsen? Finns det väggar? Hur ser väg-
garna ut? Finns det fönster och entréer som vetter ut 
mot platsen? Hur ser golvet/marken ut? Väderstreck? 
Sol? Buller? Blåst? Finns det något att sitta på? Vilken 
historia har platsen?

Mötesplatser kan delas in i flera olika kategorier, till 
exempel torg, natur, kultur och sport.

Torg
När det gäller torg är liv, rörelse, träd och vatten 
viktiga, likaså att torget har en inramning med tydliga 
”väggar”. Torget ska vara till för människor, inte för bi-
lar, om det ska ha möjlighet att också bli en mötesplats. 
I Burlöv finns förutsättningen att skapa flera nya torg 
i samband med omvandlingen av stationsområdena i 
Åkarp och Arlöv. 

Det viktigaste framtida torget att utforma i Burlövs 
kommun ligger mellan Burlöv Center och Burlöv Cen-
tralstation, det nya ”Stationstorget”. Här finns mycket 
stora förutsättningar att lyckas med ett bra torg efter-
som det viktigaste, människorna, redan finns här. 

För att bli en mötesplats i form av ett torg krävs här en 
stadsmässigare, tätare, tryggare och skönare utform-
ning av omgivningen. Det krävs vidare att handeln, 
såsom blomsterhandlare, cykelreparatör och försäljare, 
restauranger, caféer och marknadsstånd, sprider sig 
från Burlöv Center ut runt torget. En stor fördel är om 
verksamheterna här är öppna under dygnets alla tim-
mar, till exempel bio och 24-timmars gym. Torget får 
gärna även innehålla en scen. 

Det krävs god tillgänglighet till torget, som gena gång- 
och cykelvägar men även buss- och biltillgänglighet. 
Slutligen måste det finnas nära cykelparkeringar i 
markplan men även lättillgängliga cykel- och bilpar-
keringar i parkeringshus eller i trygga källargarage (se 
vidare i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”). 

Mötesplatser ute och inne
Det är inne att vara ute. Kanske kan arkader som 
klimatskyddar utemiljön åstadkommas i vissa lägen 
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där det planeras affärer i bottenvåningarna på den nya 
bebyggelsen. Kanske kan kvarteren placeras omlott och 
gaturummen göras kortare för att förhindra den kalla 
nordvästvinden och bilister som kör för fort. Under 
Sveriges långa vintermånader är det en fördel om det 
även finns mötesplatser inomhus. 

Burlöv Center är en välanvänd mötesplats, speciellt vid dåligt väder.

Här är Burlöv Center, restaurangerna, Möllegården 
kultur, Kronetorps mölla och biblioteken en tillgång 
under de tider de har öppet. Det är viktigt med icke 
kommersiella mötesplatser, inom- såväl som utomhus, 
som är öppna under stor del av dygnet. 

Grönska och vatten
Gröna mötesplatser ger ro och tid för reflektion. Ett 
exempel är Kronetorpsparken som ligger i Kronetorps-
området ungefär 1 km från Burlöv C, även om parken i 
dagsläget inte uppfyller alla kriterier, till exempel frihet 
från buller. I Burlöv råder idag (år 2013) brist på gröna 
mötesplatser och det måste därför skapas nya. 

I Kronetorpsområdet planeras för ytterligare en park: 
en ny stor ”stadspark” för alla burlövsbor och besökare 
till Burlövs kommun. Denna park skulle kunna få 
namnet ”Burlövsparken”. Parken skulle, för att använda 
marken väl, även kunna användas för den nya skol- 
och förskoleverksamhet som kommer att behövas. 
Inom området ska även ett nytt Burlövsbad uppfö-
ras, vilket med fördel kan placeras skol-, idrotts- och 
parknära, se även kapitlen ”Grönt och värdefullt” och 
”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet”. 

Burlövs kommun är liten till ytan och urban till ka-
raktären. Därför bör de gröna mötesplatserna inne i 
bebyggelsen få en mer stadsparkslik och stadsmässig 
utformning än de utdragna grönytor med genomgåen-
de cykelstråk som finns i många förorter. Öppna ytor 
för bilar, som stora markparkeringsytor bör minska till 
förmån för platser för människor med träd, gröna och 
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sköna planteringar, gröna tak och gröna väggar. Ofta 
kan en kombination mellan park och torg ge både ro, 
liv och rörelse. Porlande vatten i dammar och fontä-
ner döljer oönskade ljud och förstärker lugnet. Tydlig, 
rumslig inramning med vackra väggar är viktigt. 

För att burlövsborna också ska få tillgång till lite mer 
”vild” natur att mötas i, föreslås att Segeåområdet inte 
ytterligare bebyggs utan istället bevaras och utvecklas 
till ett tätortsnära, tillgängligt natur- och rekreations-
område. Området förbinds med hjälp av befintliga och 
nya natur- och kulturstigar till stadsbebyggelsen och 
till andra viktiga mötesplatser samt till grönstruktur, 
som Malmö Burlöv golfbaneområde och Kronetorps 
mölla (se även i kapitlet ”Grönt och värdefullt”). 

För att få grönare miljöer på fler ställen i bebyggelsen 
bör så många stråk som möjligt få alléer, gröna väggar 
och låga planteringar istället för hårdgjorda ytor. Små 
offentliga platser bör tillskapas i anslutning till gatorna 
i de nya täta stadskvarteren runt Burlöv C och i Kro-
netorpsområdet. Kvartersparker, även kallade ”fick-
parker” åstadkoms genom små väldefinierade ”hål” i 
kvartersväven, såsom en indragen del av en huskropp. 
Dessa publika små mötesplatser ska inte förväxlas med 
de gröna mer privata innergårdar som också bör finnas 
inuti varje kringbyggt kvarter.

Kultur
Kultur är ofta mycket effektivt och användbart för att 
tillskapa stråk och lyckade mötesplatser. Exempel i 
Burlövs kommun är Kronetorps mölla, Möllegården 
kultur, Arlövs Teater, prästgården i Burlövs kyrkby och 
biblioteken i Arlöv och Åkarp. Kronetorps mölla är 
framför allt ett landmärke för hela kommunen genom 
sin ståtliga placering på höjden invid Sveriges första 
”autostrada” Stockholmsvägen (väg E22 och E22.10). 
Det är en naturskön mötespunkt med en fantastisk 
utsikt, värd att vidareutveckla. Arlövs Teater och Gran-
backen är kända långt utanför kommunens gränser.

Burlövs kyrkby är en lugn och rofylld oas med hundra-
åriga bokar, kultur och natur samlat. I Burlövs kyrkby 
flyttas man tillbaka till 1800-talet. Den gamla bystruk-
turen är bevarad med kyrka, skola, prästgård, klockare- 
och ringarehus liksom fattighus. Byn visar kommunens 
historia, här finns ett hembygdsmuseum, och här hålls  
midsommarfirande. 

De kulturella mötena skulle givetvis kunna utvecklas 
vidare genom kulturella aktiviteter på kommunens 
befintliga och tillkommande torg, för att få mer liv och 
rörelse. Kultur och event kan användas för att ändra 

beteendemönster och få fler att komma ut på gator och 
torg, vilket i sin tur skulle ge mer trygghet i de offent-
liga rummen. 

Sport
Sport bidrar till mångkulturella möteplatser för upple-
velser. Människor samlas runt en aktivitet. Människor-
na gör platsen, till exempel fotbollsplanerna i Åkarp. 
Denna plats skulle kunna utvecklas till en sportpark för 
både organiserad sport, joggingrunda och flanörer som 
kan slå sig ner och titta på när det är fotbollsträning. 
Det i kapitlet ”Grönt och värdefullt” föreslagna aktivi-
tetsområdet skulle innehålla både utbildning, kultur 
och sport.

Huvud- och delstrukturer
Med tidigare diskussion kring kommunens framtida 
centrum kommer Arlövs historiska centrum att vara 
kvar och knytas till den nya stationen på Lommaba-
nan: Arlövs station. Även ett nytt centrum i Åkarp 
utvecklas och knyts till det nuvarande (år 2013) butiks-
centret. Ett helt nytt och för alla burlövsbor gemensamt 
centrum utvecklas vid Burlövs Centralstation och 
Burlöv Center. 

Det är kring dessa tre stationsnära centrum som Bur-
lövs framtida stadsbebyggelse bör utvecklas. I mitten 
möts Åkarps trädgårdsstad med Arlövs blandstad och 
här skapas en helt ny bebyggelse med stadskaraktär i 
Burlöv Centrum och i Kronetorpsområdet. Redan i 
den antagna och lagakraftvunna fördjupade översikts-
planen för Arlöv9 har ställning tagits för att utveckla 
bebyggelsen här med bostäder, idrott, småskalig han-
del, service/vård, grönytor/park och publikalstrande 
verksamheter.

Landskapsanalysen i början av kapitlet ”Grönt och 
värdefullt” visar att orterna Arlöv och Åkarp avgränsas 
av storskalig infrastruktur. Som nämns i landskapsana-
lysen kan även stråken ses som gränser och barriärer. 
Ur en gåendes eller cyklists synvinkel är motorvägarna 
självklart barriärer. Stadsbebyggelsen bör på grund av 
barriäreffekterna, värnandet av odlingsmarken och det 
stationsnära läget begränsats till området innanför mo-
torvägarna. Bygdens karaktär med öppna fält kommer 
även fortsättningsvis att kunna upplevas i riksintresset 
runt Alnarp och söder om E22:an. 

9 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 
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Burlövs kommuns huvudstruktur för markanvänd-
ningen delas därför upp i fyra delstrukturer. De fyra 
delstrukturerna är:

• Rekreation 
• Stadsbebyggelse: blandstad från Arlöv och träd-

gårdsstad från Åkarp
• Odlingsmark och rekreation 
• Verksamhetsområden

Huvudstruktur med fyra delstrukturer i enligt med nedan be-
skrivna principiella miljökonsekvensbeskrivningsresonemang. Se 
vidare i kapitlet ”Miljökonsekvensbeskrivning”.

Anledningen till att dela upp kommunens yta i fyra 
tydliga delstrukturer är bedömd lämplig markanvänd-
ning framför allt på grund av bevarandeskäl och kol-
lektivtrafiknära lägen. Delstrukturernas avgränsning 
och markanvändning har tagits fram med hjälp av de 
principiella resonemang som beskrivs under respektive 
rubrik nedan.

Rekreation
Bör det byggas eller inte i området mellan Öresund och 
Västkustvägen? Bedömningen är att det inte är lämpligt 
att bygga här. Istället bör det befintliga naturområdet 
bevaras. Det kan då säkerställa närhet till rekreation 
och natur (naturreservat och Natura 2000-område) 
kring Öresund, Lomma strand och Sege å, för den 
ökade befolkning som då kommer att bo i kommunen 
se vidare i kapitlet ”Grönt och värdefullt”.

Stadsbebyggelse
Bör det byggas eller inte mellan Västkustvägen/väg E6 
och Stockholmsvägen? Bedömningen är att detta om-

råde bör bebyggas med personintensiv stadsbebyggelse 
med trädgårdsstadskaraktär från Åkarp och blandstad 
från Arlöv. Anledningen är att området ligger både 
pendlarstations- och lokalstationsnära längs Södra 
stambanan, busshållplatsnära längs med en säker 
bussträckning på Lundavägen och stationsnära vid den 
blivande tågstationen på Lommabanan. Detta innebär 
att all ny bebyggelse här byggs i ett säkert kollektivtra-
fikstråk mellan Malmö och Lund i den mest expansiva 
delen av MalmöLundregionen. Området är tydligt 
begränsat genom de befintliga motorvägarna. Land-
skapsanalysen i kapitlet ”Grönt och värdefullt” visar att 
landskapets öppenhet i Kronetorpsområdet redan har 
minskat till följd av utbyggnaden av industri och annan 
bebyggelse samt de statliga vägarna. Vidare innebär 
delstrukturens valda markanvändning att bostadsbris-
ten och arbetslösheten kan minskas i regionen och att 
underlaget för kommersiell och kommunal service 
ökar. Med ökad befolkning, fler arbetsplatser samt mer 
service och kollektivtrafik har Burlöv större möjlighet 
att fortsätta att vara en livskraftig egen kommun även i 
framtiden.

Odlingslandskap och rekreation
Bör det byggas eller inte i området med riksintresse för 
kulturmiljö, odlingsmark och rekreation mellan Stock-
holmsvägen och Sege å? Bedömningen är att inte bygga 
fler bebyggelseöar eller utöka de befintliga bebyg-
gelseöarna med mer än komplementbyggnader till 
befintlig verksamhet, eller bebyggelse inom befintliga 
gränser. Istället bör delstrukturens markanvändning 
gynna odlingsmark och utökad rekreationsverksamhet. 
Här bevaras riksintresset för kulturmiljö och klass 10 
odlingsmarken. Vidare kan rekreationsverksamheter 
utökas med fler natur- och kulturstigar, fler småbioto-
per, större biologisk mångfald och gångstråk längs med 
Sege å. Se vidare i kapitlen ”Grönt och värdefullt” och 
”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet”.

Verksamhetsområden
Bör det byggas eller inte söder om Sege å? Här finns 
redan idag verksamhetsområden för ytkrävande verk-
samheter, många med krav på skyddsavstånd. Dessa 
behövs, inom överskådlig framtid, och kräver mark. 
Därför bör här ges fortsatt möjlighet att verka för nä-
ringar med glesare bemanning och krav på skyddsav-
stånd. Dessutom bör möjlighet finnas att omlokalisera 
sådana verksamheter från området mellan Stockholm-
svägen och Västkustvägen till detta område.
 
Däremot bör landskapet längst i sydöst mot Staffans-
torps kommun bevaras som öppet odlingslandskap 
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mellan kommunerna. Här finns jordbruksrelaterade 
verksamheter som växthus, ridsport och dylikt. Dessa 
verksamheter kan ses som en bebyggelseö i det stora 
odlingslandskapet mellan Burlöv och Staffanstorp. Ett 
landskap som bör brukas men inte byggas igen.  

Bebyggelseutveckling 
Eftersom Burlöv är en så liten kommun till ytan och 
kommunens goda åkermark och få grönområden mås-
te värnas, bör den tillgängliga marken för bebyggelse 
användas så effektivt som möjligt utan att ge avkall 
på det gröna, sköna och attraktiva. Ur hållbarhetssyn-
punkt är den bästa lokaliseringen av personintensiva 
arbetsplatser och tät bostadsbebyggelse i lägen med 
god kollektivtrafik, det vill säga runt järnvägsstationer 
och busstationer. 

Stationsnära lägen
Länsstyrelsen har tillsammans med Skånetrafiken, 
Region Skåne och Trafikverket tagit fram rapporten 
”Stationsnära läge10”. Rapportens begrepp stationsnär-
hetsprincipen presenteras som: ”Att lokalisera bebyg-
gelsen kring stationen så att förutsättningarna att åka 
tåg blir de bästa möjliga kallas stationsnärhetsprinci-
pen.” Strategierna för stationsnärhetsprincipen är:

• Service, såväl kommersiell som offentlig, lokalise-
ras i direkt anslutning till stationen.

• Personalintensiva arbetsplatser lokaliseras inom 
gångavstånd (max cirka 600 m) från stationen.

• Bostadsbebyggelse lokaliseras inom gång- eller 
cykelavstånd (max cirka 1–2 km) från stationen.

Burlövs kommun har valt att följa stationsnärhetsprin-
cipen och placerar ny bebyggelse upp till 1,5 km från 
Burlöv Centralstation och 1 km runt Åkarps station, 
alltså väl inom de rekommenderade max 2 km. Efter-
som Burlöv Centralstation blir en pendlarstation med 
Öresundståg beräknas den få det större upptagnings-
området. Alla föreslagna nya bebyggelseområden ligger 
inom 1,5 km från Burlöv Centralstation och/eller inom 
1 km från Åkarps station, läs vidare under rubriken 
”Scenarier, utbyggnadstakt och utbyggnadsetapper”. 
Den framtida stationen på Lommabanan, ”Arlövs sta-
tion”, gör att flera bebyggelseområden blir ännu mer 
stationsnära i framtiden. Även busshållplatserna längs 
med Lundavägen bedöms som så stabila inför framti-
den att de bör kunna vara dimensionerande för stads-
utbyggnaden. Den övriga busstrafikens framtid är så 
pass osäker att den inte tas med som dimensionerande, 
10 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge.

se även kapitel ”Trafik och annan infrastruktur”. 
I nordväst når de stationsnära områdena ut över 
Västkustvägen (väg E6.01 och väg E6) och in i riks-
intresset för kulturmiljön för Alnarp, vilket bedöms 
som olämpligt att bebygga. I sydöst når de stations-
nära lägena ut över Stockholmsvägen (väg E22.10 
och väg E22) och det bedöms inte som lämpligt att 
bygga utanför motorvägen på grund av riksintresse för 
kulturmiljö och matproduktion. De befintliga motor-
vägarna bildar på grund av buller, farligt gods och så 
vidare effektiva gränser/barriärer för hållbar bebyggel-
seutbyggnad. Lämplig gräns för stadsbebyggelsen blir 
därmed Stockholmsvägen i sydöst och Västkustvägen 
i nordväst trotts de stationsnära lägena även utanför 
motorvägarna. 

º 0 2 Km

Lomma

Malmö

Staffanstorp

Åkarps
station

Burlövs CArlövs
station

Stationsnära läge
Storskaligt verksamhetsområde
Bebyggelseöar i landskapet
Tågstation 1500 m
Tågstation 1000 m

Tågstation 600 m

Busshållplats 400 m

Ny busshållplats

Ny tågstation 1000 m 

Ny tågstation 600 m

Simrishamnsbanan, alternativa stationslägenTegelfärgen visar områden som ligger inom stationsnära lägen till 
befintliga och nya tågstationer och busshållplatser, som bedöms 
vara bebyggelsedimensionerande. De två streckprickade cirklarna 
visar prövade stationslägen på Simrishamnsbanan, se analys under 
rubriken ”Station på Simrishamnsbanan”.

Det stationsnära området som sträcker sig in i Staf-
fanstorps kommun kan på sikt bedömas som lämpligt 
att bebygga med bebyggelse trots den högt klassade 
jordbruksmarken på grund av det stationsnära läget. 
Dock bör det bebyggas först efter de pendlarstations-
nära områdena mellan Arlöv och Åkarp (se rubrikerna 
”2030-bebyggelsescenario” och ”Miljökonsekvensbe-
skrivning”). Hinder för stationsnära bebyggelse här 
kan komma att bli skyddsområdet för befintlig gas-
ledning. Dessutom kommer det givetvis att kräva en 
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mellankommunal dialog och att båda kommunerna 
gemensamt arbetar för detta. Staffanstorps kommun 
har vidare i sin översiktsplan11 tagit ställning för ett 
yttre godsspår som, om det genomförs, skulle få stor 
negativ påverkan på möjligheten att bygga bostäder 
och arbetsplatser stationsnära i Åkarp. 

Sege å utgör gräns
I sydväst går Malmös och Burlövs bebyggelse ihop. Här 
ligger ett befintligt industriområde i Malmö där det 
finns verksamheter med krav på skyddsavstånd som 
sträcker sig in i, och påverkar möjligheterna att bygga, 
i Burlövs kommun. Vid Spillepeng bör Sege å utgöra 
gräns mellan verksamhetsområden och rekreations-
området. Dock tillåter befintlig detaljplan brandöv-
ningsplats och avfallsanläggning. ”Sysav ska före 2025 
fastställa tidpunkten för när avfallsverksamheten ska 
vara avslutad och området omvandlat till rekreations-
område12”. 

Station på Simrishamnsbanan?
Bedömningen är att se positivt på att Simrishamns-
banan får persontrafik men att inte arbeta för att få 
en station på Simrishamnsbanan i Burlöv, eftersom 
det längs med järnvägssträckningen i kommunen inte 
finns någon lämplig placering för stationsnära bebyg-
gelse. 

Analys av stationsplaceringar
Streckade cirklar runt två analyserade stationsplacering-
ar längs med Simrishamsbanan är markerade på föl-
jande karta. Den ena placeringen i läget där den tidigare 
numera nedlagda stationen i Sege ligger och den andra 
så nära handelscentret, Stora Bernstorp, som möjligt. Ur 
trafikekonomisk synvinkel är det, med den bebyggelse 
som finns idag i området, inte meningsfullt att anlägga 
en station i Burlövs kommun. Det krävs personalin-
tensiv och tät bebyggelse för att det ska bli ekonomiskt 
lönsamt och regionalt intressant att anlägga en station 
här (se även kapitel ”Trafik och annan infrastruktur”).

Vilka är då förutsättningarna för att bygga stationsnära 
bebyggelse här och hur bör området lämpligast använ-
das i framtiden?

Inom det föreslagna västra stationsläget, det vill säga 
där den gamla stationen ligger, används marken idag 
för golfbana, jordbruksändamål, ledningar, ställverk 
och verksamhetsbebyggelse, flera med stora krav på 

11 Staffanstorps kommun (2009). Framtidens kommun. Antagen av kom-
munfullmäktige 2009-11-30.
12 Burlövs kommun (2012). Detaljplan för Spillepeng, Arlöv 22:188 m fl i 
Burlöv, Lomma och Malmö kommuner, Skåne län.

skyddsavstånd. Resten är strandskyddad mark längs 
ån. Inom det andra föreslagna stationsläget används 
marken idag för bebyggelse, jordbruksändamål, led-
ningsdragning och även här strandskyddad åmark.  

St Bernstorp

º 0 500 M

Stationslägen 1 km zon
Stationslägen

Kraftledning

Busshållplats 400m zon
Skyddsavstånd miljöfarlig verksamhet

Upp till 3m kring Sege å

Sege
Golfbana

De streckade cirklarna visar analyserade stationslägen längs med 
Simrishamnsbanan.

Marken på och runt ställverket med ledningar är under 
överskådlig framtid svår att bebygga, särskilt med bo-
städer. Verksamheterna har en skyddsradie (grön linje 
på kartan) inom vilken det inte bedöms lämpligt att 
bygga varken tät bostadsbebyggelse eller personinten-
siva arbetsplatser. 

All mark runt Sege å som ligger under 3 m höjd över 
havet (blått på kartan) bedöms vidare, i detta sam-
manhang, som obyggbar och dessutom som behövlig 
översvämningsyta, med tanke på framtida klimatför-
ändringar (se vidare i kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet 
och sårbarhet”). 

Odlingslandskapet i området är av riksintresse för 
kulturmiljö och jordbruksmarken är klassad som den 
bästa i landet (se ”Grönt och värdefullt” och ”Lands-
bygdens verksamheter”). Området lider även brist 
på skolor, förskolor, vårdcentral och annan lämplig 
boendeservice. 

En samlad bedömning av analysen är att varken bo-
städer eller personintensiva verksamheter är lämpliga i 
området. Slutligen bedöms, utifrån analysen, att bebyg-
gelsen inte bör utvidgas utan hållas inom de gränser 
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för bebyggelse som dagens (år 2013) antagna detaljpla-
ner tillåter.

Därmed är det inte intressant att inom överskådlig tid 
verka för en station på Simrishamsbanan inom Burlövs 
kommun. Däremot är det intressant att fortsätta arbeta 
för persontrafik på Simrishamnsbanan och god buss-
trafik till Stora Bernstorp från både Malmö och Burlöv 
C. Med persontrafik på Simrishamnsbanan kommer 
biltrafiken genom kommunen att minska till förmån 
för tågtrafik. Utan station bevaras klass 10 odlingsmark 
och rekreationsmarken och naturmarken kan utökas 
och förutsättningarna för att klara framtida klimatför-
ändringar förbättras.

När man tittar på behovet av rekreationsområden, 
ekologiska korridorer och översvämningsytor blir det 
intressant att, istället för stationsnära bebyggelse runt 
Simrishamnsbanan, arbeta för att utöka och knyta ihop 
de tätortsnära grönområdena med hjälp av området 
längs med Sege å. Att utöka andelen allemansrättslig 
mark här bedöms vidare vara en lämplig markanvänd-
ning eftersom andelen allemansrättslig mark är låg i 
både Burlövs kommun (se kapitlet ”Grönt och värde-
fullt”) och i Malmö kommun.

Bebyggelseöar 
Som visats som gröna ”öar” i kartan under rubriken 
”Stationsnära lägen” ligger bebyggelsen mellan Stock-
holmsvägen (E22.10, E22) och Sege å som bebyggel-
seöar i ett stort bevarandevärt odlingslandskap. Dessa 
bebyggelseöar ligger utanför både stationsnära läge 
och motorvägarna. Bebyggelsen inom dessa ”öar” ska 
givetvis fortsätta vara levande och aktiv även i framti-
den. Däremot bedöms det öppna kulturlandskapet inte 
kunna ge utrymme för några fler helt nya bebyggelseö-
ar utan att skadas (se kapitlet ”Grönt och värdefullt”).

Scenarier, takt och etapper
Efter att, genom de principiella resonemangen i avsnit-
tet ”Huvud- och delstrukturer”, ha delat in kommunen 
i fyra övergripande strukturer för markanvändningen 
fördjupas resonemangen här med hjälp av fem bebyg-
gelsescenarier och analyser kring utbyggnadstakt och 
utbyggnadsetapper.

Kommunen föreslår, utifrån de principiella resone-
mangen, inte ett enda bebyggelsescenario utanför det 
idag (år 2013) redan befintliga kollektivtrafikstråket 
mellan Malmö och Lund. Scenarierna utgår ifrån sta-
tionsnära lägen för främst tåg men även för buss i en-

lighet med kartan under rubriken ”Stationsnära lägen”. 
Vidare utgår scenarierna från invånarantalet 17 011 
(2012-12-31) och arbetstillfällena cirka 8 000 (2012).

För att kommunen ska kunna minska Burlöv Bostäders 
bostadskö (cirka 6 000 personer år 2013) och arbets-
lösheten samt bibehålla och utveckla den kommersiella 
och kommunala servicen samt kollektivtrafiken behö-
ver nya bostäder och arbetsplatser byggas. Kommunen 
planerar för utökad och blandad bebyggelse. Var och 
hur bostäderna och arbetsplatserna bör byggas har 
framgått tidigare i detta kapitel men hur mycket ska 
byggas? Och hur fort? Och i vilken ordning? Detta har 
prövats med hjälp av bland annat följande fem olika 
scenarier,  se även kapitlet ”Miljökonsekvensbeskriv-
ning”.

Nollbebyggelsescenario

0 2 Kmº
Detaljplanelagt område för bebyggelse

Nollbebyggelsescenariot utgår från dagens befolkning 
(2012-12-31) inklusive att redan beslutade bygglov och 
antagna detaljplaner (maj 2013) byggs ut. När dessa 
planer är utbyggda sker ingen ytterligare nybyggna-
tion enligt detta scenario. Scenariot innebär en befolk-
ningsökning till cirka 18 500 invånare13 och cirka 8 000 
arbetstillfällen14. Det bedöms alltså att befintliga detalj-
planer kan inrymma ytterligare cirka 1 500 invånare15. 
Eftersom inga nya bostäder planeras och befolkningen 
13 Bygger på KAAB Prognos AB (2013). Befolkningsprognos för Burlövs 
kommun för 2013-2022.
14 Bygger på siffror från år 2011-2012 och att de antagna detaljplanerna 
och byggloven inte förväntas innebära någon större ökning i antalet arbets-
platser.
15 18 500-17 011=1 489.
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åldras, innebär nollbebyggelsescenariot att kommu-
nens befolkning på sikt kommer att krympa, vilket i 
sin tur innebär sämre underlag för befintlig service och 
kollektivtrafik. Inga nya skolor behöver planeras om 
detta scenario skulle inträffa, däremot kräver scenariot 
kapacitet och mark när det gäller att ta hand om en 
åldrande befolkning. Detta scenario skulle högst troligt 
försämra möjligheten för Burlöv att vara en egen kom-
mun i framtiden. Scenariot bedöms därför inte som ett 
lämpligt framtidsscenario.

Maxbebyggelsescenario

0 2 Kmº
Detaljplanelagt område för bebyggelse Förtätning och utbyggnad
och befintlig bebyggelse

Maxbebyggelsescenariot är analyserat redan i kapitlet 
”Huvud- och delstrukturer” med resultatet att all ny 
tätortsbebyggelse utanför motorvägarna förkastades till 
förmån för riksintresset för kulturmiljö, matproduktion 
och ekologiska värden. Om man tar bort de stations-
nära områdena utanför motorvägarna och förtätar, 
kompletterar, omvandlar och bygger ut på traditionellt 
vis, i enlighet med dagens bedömning om vad som 
absolut max kan gå, innebär det ett invånarantal om 
cirka 33 000 invånare och cirka 14 300 arbetstillfällen. 
Skulle man räkna även de röda stationsnära områdena 
utanför motorvägarna och utanför kommungränsen 
skulle invånarantalet stiga till över 50 000. 

Scenariot bygger på nollscenariot + utbyggnadsscena-
riot  + förtätning och omvandling samt all stationsnära 
mark även utanför dessa scenarier och kommunens be-

folkningsprognos16. Hänsyn har i beräkningarna tagits 
till att yta som krävs för kommersiella verksamheter 
såsom näringsliv och handel, för kommunala verksam-
heter såsom förskolor och grundskolor inklusive ute-
vistelse, kulturskola, idrottsanläggningar ute och inne, 
dagliga verksamheter, LSS-boende, fritidsverksamhe-
ter, föreningsverksamhet, social träffpunktsverksam-
het och grönstruktur för rekreation. Se även kapitlet 
”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet”.

Maxbebyggelsescenariot är ett scenario som inte bör 
genomföras eftersom bedömningen är att det inom 
mer än översiktlig tid framöver kommer att räcka att 
använda den riktigt stationsnära marken innanför 
motorvägarna för tätortsbebyggelse. Dessutom har 
Lomma och Staffanstorps kommuner inte föresla-
git någon bostadsutbyggnad i dessa områden i sina 
översiktsplaner. I Lomma är detta förståeligt eftersom 
marken ligger inom riksintresset för kulturmiljö och 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp. 

Utbyggnadsscenario

0 2 Kmº
Detaljplanelagt område för bebyggelse Utbyggnad
och befintlig bebyggelse

Enligt utbyggnadsscenariot byggs tätorterna ut på tra-
ditionellt sätt längs med landsvägen (Lundavägen) och 
runt de befintliga stationerna men håller sig innanför 
motorvägarna. Scenariot innebär ny tågstationsnära 
bebyggelse i Kronetorpsområdet mellan Arlöv och 
Åkarp och ny stationsnära bebyggelse norr om Åkarp 
intill tågstationen och längs med busstråket på Lunda-
vägen. 
16 Bygger på KAAB Prognos ABs prognoser från 2012 och 2013. 
Befolkning i Burlövs kommun 2011-2041 – fem alternativ, Underlag för 
översiktsplanering. 
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Marken (rödmarkerad på kartan) är idag (år 2013) inte 
ren landsbygd utan redan till cirka 40 % detaljplanerad 
och/eller använd för annat ändamål än jordbruks-
mark. Exempel på markanvändning eller planerad 
markanvändning här är fritidsändamål och friliggande 
bostäder i Kronetorpsområdet i nordöstra Arlöv och 
förlängning  av Gränsvägen i nordöstra Åkarp. Man 
skulle istället för utbyggnad kunna formulera detta 
scenario som en förtätning mellan redan befintliga 
bebyggelseområden och vägdragningar. 
 
Detta scenario innebär, fullt utbyggt, en befolkning på 
cirka 28 000 invånare samt cirka 8 700 arbetstillfällen. 
Detta ger ett förhållande mellan arbetstillfällen och 
invånarantal på cirka 30 %17, vilket innebär en väsent-
lig minskning av antalet arbetsplatser per invånare än 
i kommunen idag (år 2012). Kommunen skulle, med 
färre arbetstillfällen, bli mindre socialt hållbar och mer 
av en ”sovkommun/pendlarkommun” utan liv och rö-
relse under större delen av dygnet, vilket inte stämmer 
med varken målorden eller framtidsbilden. Scenariot 
innebär kollektivtrafiknära byggnation på åkermark 
framför allt norr om Åkarp och en liten bit in i Staf-
fanstorps kommun, vilket kan bedömmas som olämp-
ligt fram till år 2030. Efter år 2030 kan ställningsta-
ganden och miljökonsekvenser komma att ha ändrats i 
samband med övrig utveckling i regionen och på så vis 
även utbyggnaden utanför Gränsvägens förlängnings 
framtida lämplighet.

Förtätningsscenario

0 2 Kmº
Detaljplanelagt område för bebyggelse Förtätning
och befintlig bebyggelse

17 8 700/28 000=31 %.

Förtätningsscenariot innebär förtätning, komplettering 
och omvandling i enlighet med dagens översiktliga 
bedömning om vad som absolut max kan gå. Fullt ge-
nomfört innebär förtätningsscenariot ett invånarantal 
om cirka 23 000 invånare och cirka 13 600 arbetstillfäl-
len. 

Detta ger ett förhållande mellan arbetstillfällen och in-
vånarantal på cirka 60 %18, vilket ger en större ökning 
av arbetstillfällen i förhållande till invånarantal än vad 
som bedöms rimligt. Eftersom nollscenariot innebär 
att alla redan (år 2013) antagna planer bebyggs fullt ut 
så innebär förtätningsscenariot att dessa detaljplaner 
måste göras om helt alternativt ändras för att en förtät-
ning ska kunna genomföras.

Förtätningsscenariot kräver att markägarna, både de 
som äger marken där byggnationen föreslås ske och 
de som ligger i närområdet, är positiva till den stora 
förändring i bebyggelsen som en förtätning innebär. 
Scenariot är därför inte trovärdigt på så kort tid som 
fram till år 2030 eftersom många av de verktyg för att 
få rådighet över marken som tidigare fanns, till exem-
pel förköpsrätt, har fråntagits kommunen. Läs även 
under rubriken ”Förutsättningar för bostadsbyggande”.
I Burlövs bostadskö, som Burlöv Bostäder ombesörjer, 
står cirka 6 000 i kö (år 2013). Det behövs lägenheter 
nu. Kommunen kan därför inte vänta tills markägarna 
eventuellt vill förtäta sina områden. Se även avsnitten 
”Utbyggnadstakt” och ”Önskad etapputbyggnad”. Det 
kan även bli problem att förtäta områden i nordvästra 
Arlöv innan skyddsåtgärder mot översvämningar är 
beslutade, då husen kan få olika höjdsättningar, se 
vidare under rubriken ”Klimat”. 

2030-bebyggelsescenario: valt scenario
2030-bebyggelsescenariot är det scenario som bedöms 
som rimligt och lämpligt som underlag för den fy-
siska planeringen och kommunens utveckling fram 
till cirka år 2030. Scenariot innebär en befolkning på 
cirka 24 000 invånare och cirka 11 000 arbetstillfäl-
len. 7 000 nya invånare är ungefär hälften av möjlig 
befolkningsökning som totalt bedöms kunna rymmas 
inom 2030-bebyggelsescenariots område. Kommunen 
bedöms klara ungefär hälften av den totala bebyggel-
semöjligheten, fram till cirka år 2030, framför allt med 
hänsyn till exempelvis kostnaderna för de skolor som 
kommer att behöva byggas. Se vidare under rubrikerna 
”Utbyggnadstakt” och ”Önskad etapputbyggnad”. 

18 13 600/23 000=59%
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0 2 Kmº
Detaljplanelagt område för bebyggelse Förtätning och utbyggnad
och befintlig bebyggelse

2030-bebyggelsescenariot innebär utbyggnad, om-
vandling och förtätning med både arbetsplatser och 
bostäder i stationsnära lägen. Teoretiskt ska det, enligt 
scenariot, kunna finnas arbetsplatser för alla arbetsföra 
invånare inom kommunens gränser 203019, liksom 
idag. Genomförs scenariot kommer man alltså att 
kunna bo och verka i Burlöv, även i framtiden, utan bil. 

All ny bebyggelse i detta scenario, utom en liten detalj-
plan i utställningsskede som istället ligger i det stabila 
MalmöLundbusstråket, byggs i stationsnära områden 
till redan befintliga (år 2013) tågstationer på stamba-
nan. Sammanfattningsvis innebär det valda scenariot: 
• att ingen bebyggelse in i Staffanstorp planeras innan 

2030. 
• att riksintresset för kulturmiljö och de områden/

byggnader som är markerade som bevarandevärda 
på ställningstagandekartorna beaktas. 

• att mer jordbruksmark, jämfört med maxbebyg-
gelsescenariot och utbyggnadsscenariot, sparas för 
framtiden. 

• att grönstrukturen i enlighet med ställningstagande-
kartorna sparas samt att möjligheterna att utveckla 
mark för närrekreation utökas.

Utbyggnadstakt
Hur mycket och i vilken takt bör/kan det då byggas 
mellan motorvägarna (Stockholmsvägen och Västkust-
vägen), det vill säga i det område som 2030-bebyg-

19 Förhållandet mellan beräknat antal arbetstillfällen och invånare blir då 
11 000/24 000= 46 %, det vill säga nästan samma förhållande som år 2012: 
8 000/17 011=47%.

gelsescenariokartan (rödmarkerat) visar, fram till år 
2030? Kommunens vilja är att kunna erbjuda Bur-
lövs Bostäders lägenhetskö och den expansiva Mal-
möLundregionen attraktiva bostäder och arbetsplatser 
i stationsnära läge. 

De bedömda totala bebyggelsemöjligheterna, inom 
2030-bebyggelsescenariots område, har tagits fram ge-
nom kartanalys och okulärbesiktning av ett delbebyg-
gelseområde i taget. Utifrån detta underlag har en grov 
bedömning av hur mycket man skulle kunna förtäta, 
komplettera, omvandla och bygga ut i just det området 
gjorts. Därefter har dessa siffror summerats, till totalt 
nästan 31 000 invånare och totalt cirka 14 000 arbets-
tillfällen, se avsnittet ”Bebyggelseområden”. Hänsyn 
har i beräkningarna tagits till den yta som krävs för 
förskolor, skolor, idrottsanläggningar, grönstruktur och 
kommunal service, se vidare i kapitlet ”Fritid, utbild-
ning, arbete och social hållbarhet”. 

Efter att ha analyserat och bedömt dagens inflyttnings-
takt, kommunens attraktionsförmåga, utbyggnads- och 
förtätningsscenarier, sociala konsekvenser, ekologiska 
konsekvenser  och ekonomiska konsekvenser (trös-
kelvärden20) anses det som rimligt att kommunen kan 
ta emot högst cirka 400 nya invånare/år i genomsnitt 
fram till cirka 2030. Detta innebär cirka 50 % av den 
bedömda totala bebyggelsemöjligheten i 2030-bebyg-
gelsescenarioområdet. Det vill säga bedömningen är 
att kommunen inte resursmässigt kan genomföra hela 
den totala bebyggelsemöjligheten inom 2030-bebyg-
gelseområdet, innan 2030, eftersom det är nödvändigt 
att utbyggnaden av den kommunala servicen byggs 
i tillräcklig mängd och i rätt takt. Det är framför allt 
skolutbyggnaden som bedöms vara tröskelvärdet för 
hur många nya invånare kommunen klarar av att ta 
hand om per år. Ytterligare en orsak till att Burlöv inte 
klarar den totala bedömda utbyggnadsmöjligheten 
inom 2030-bebyggelsescenariots område är att den 
totala utbyggnadsmöjligheten till stor del består av för-
tätning, vilket är svårt och tidskrävande att genomföra, 
se ”Förtätningsscenario”. 

Anledningarna till att hela 2030-bebyggelseområdet tas 
i anspråk/planeras redan nu är att behovet av bostäder 
och arbetsplatser i kommunen och regionen finns nu, 
att riksintresset för kulturmiljö kräver en helhetssyn, 
svårigheterna med förtätning samt en vilja att åstad-
komma effektiva, hållbara lösningar för bullerproble-
matik och infrastruktur i området, se vidare under 
”Etapputbyggnad” och ”Bebyggelseområden”.

20 Vald bebyggelsetakt av maxbebyggelsealternativet för år 2030 ur KAAB 
Prognos AB (2012). Befolkning i Burlövs kommun 2011-2041 - fem alterna-
tiv, Underlag för översiktsplanering.
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”Tröskelvärden” inom socialförvaltningen bedöms, till 
exempel, vara att fler invånare kommer att generera fler 
särskilda boenden, fler LSS-boenden, mer hemtjänst-
personal samt en ökning av personalbehovet när det 
gäller barn- och ungdomsutredningar. Kommunen har 
idag (år 2013) en relativt jämn befolkningsstruktur21. 
För att behålla denna jämna befolkningsstruktur måste 
det byggas bostäder som attraherar ungdomar och de 
äldre mellan 65-70 år som önskar lämna sin villa och 
idag (år 2013) inte hittar det boende de önskar inom 
kommunen. Befolkningsprognosen22 visar en relativt 
linjär befolkningsutveckling i kommunen vilket inne-
bär att proportionen mellan antalet invånare och dessa 
”tröskelvärden” blir ungefär samma som idag. Därmed 
bör dessa ”tröskelvärden” inte påverka kommunens 
ekonomi mer än idag. Befolkningsprognosen är dock 
avhängig Framtidsplanens valda bebyggelsescenario 
och målet att lyckas tillskapa en blandning av olika 
sorters bostäder, och därmed invånare, till kommunen. 
Med ökad livslängd ökar dock antalet äldre, det vill 
säga de över 80 år i alla kommuner, vilket kan komma 
att medföra högre kostnader inom socialförvaltningen.

När det gäller ”tröskelvärden” inom samhällsbygg-
naden så ska de till största delen vara finansierade 
genom avgifter eller genom exploateringsintäkter när 
mer byggrätter tillskapas och ska därmed inte heller 
påverka ekonomin mer än idag. Exempel på sådana  
”tröskelvärden” är dag-, spill- och dricksvatten, gator 
och offentliga miljöer, avfalls- och renhållningshante-
ring, IT- och el-utbyggnad och så vidare. 

När det gäller skötselkostnader för gatumark så bör det 
inte heller bli dyrare per invånare i framtiden eftersom 
tätare bebyggelsestruktur gör att det blir färre kvadrat-
meter gata per invånare. Möjligtvis kan förändringar 
på de större vägarna, som Lundavägen, Kronetorps-
vägen, Lommavägen och Dalbyvägen till stadsgator, 
komma att kosta mer än vad exploateringsprojekten 
kan och bör bära. Inte heller grönstrukturen bör bli 
dyrare per invånare eftersom det inte tillskapas mer 
grönyta per invånare fram till 2030 än idag. Möjligtvis 
kan utbyggnaden av grönstråket längs med Sege å och 
natur- och kulturstigarna komma att kosta mer än vad 
exploateringsprojekten kan och bör bära. En kvalitets-
höjning av grönstrukturen, och dess förvaltning, kan 
också komma att medföra högre kostnader.

Förutom föregående tillkommer kostnader för ett nytt 
bad och nya skolor. Utifrån befolkningsprognoserna 

21 KAAB Prognos AB (2012). Befolkning i Burlövs kommun 2011-2041 - 
fem alternativ, Underlag för översiktsplanering.
22 KAAB Prognos AB (2012). Befolkning i Burlövs kommun 2011-2041 - 
fem alternativ, Underlag för översiktsplanering.

och underlag för en lokalförsörjningsplan23 för försko-
la/skola kan Burlövs kommun klara skolbehovet inom 
befintliga skolområden för en lång tid framöver. Detta 
förutsätter dock omorganisation, om- och nybyggna-
tion och investeringar i befintliga skolområden och 
skolor. Markberedskap behövs dock avsättas för nytt 
skolområde i Kronetorpsområdet. Viktigt för skolpla-
neringen är när det beslutas att skolverksamheten ska 
byggas ut i Kronetorpsområdet. Se även kapitel ”Fritid, 
utbildning, arbete och social hållbarhet”.  

En genomsnittlig inflyttningstakt på 400 invånare/år 
fram till 2030 ger, i enlighet med det valda 2030-bebyg-
gelsescenariot, en befolkning på cirka 24 000 invånare 
2030. 2030-bebyggelsescenariot innebär alltså en 
ökningen på cirka 7 00024 invånare fram till 2030 att 
jämföras med de 6 000 som redan idag (år 2013) står 
i Burlövs Bostäders bostadskö, se vidare avsnitt ”Bo-
stadsförsörjning”. Trots att mycket lite byggdes flyttade 
cirka 150 personer in till kommunen 2011 och cirka 
170 2012. 2014 planeras de cirka 300 första lägenhe-
terna i Kronetorpsområdet att påbörjas vilket under 
några år ger cirka 600 invånare. Eftersom det, enligt 
markägaren, är cirka hälften av de som står i kö för 
dessa bostäder som är åkarpsbor som lämnar en villa 
som det troligtvis flyttar in cirka tre personer i, kan an-
talet nya invånare öka till upp emot cirka 750. Kommer 
dessutom de övriga redan detaljplanerade områdena 
igång, som markägarna förutspår, kommer siffrorna 
upp i minst de 400 invånare/år som det valda scenariot 
förutspår. Kommunen måste därför förbereda sig för 
detta scenario genom bland annat markberedskap och 
utbyggnad av kommunal service.

Arlövs bibliotek är en mötesplats för invånarna i Burlöv.

Hur många bostäder som slutligen byggs ut per år 
beror mycket på omständigheter som kommunen 
inte råder över, till exempel intresset från markägare, 

23 Burlövs kommun (2013). Lokalförsörjningsplan BUN. 2013-05-22. 
BUN/2013:111-209.
24 24 000=17 000+7000, 31 000-17000=14 000, 50% av 14 000=7000
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konjunkturen på byggmarknaden och så vidare. När 
det gäller förtätning, omvandling och komplettering i 
redan utbyggda områden är genomförandet ännu mer 
komplicerat med ännu fler intressenter, intressekon-
flikter och krav, se även under rubriken ”Förutsätt-
ningar för bostadsbyggande”. 

Framtidsplanens intentioner och ställningstaganden 
bedöms hålla för såväl en snabb som för en mindre 
snabb utbyggnadstakt. Det är viktigt att se till att inte 
hela kommunen ser ut som en byggarbetsplats under 
långa tider, utan att utbyggnadsetapperna sker på ett 
väl genomtänkt och attraktivt sätt.

Befolkningsprognosen uppdateras minst en gång per år 
för att få mer detaljerat underlag för exakt när investe-
ringar, till exempel i nya skolbyggnader, behöver göras. 
Mer detaljerade ekonomiska beräkningar och uppfölj-
ningar görs dessutom i respektive bebyggelseprojekt 
såsom till exempel för Kronetorpsområdet.  

Önskvärd etapputbyggnad
Vilka delområden ska då komma i första hand när be-
dömningen, enligt resonemangen under rubriken ”Ut-
byggnadstakt”, är att kommunen inte kan bebygga mer 
än för cirka 50 % av den bedömda totala befolkningsök-
ningen inom 2030-bebyggelseområdet fram till 2030? 

Om önskat folkliv och önskad attraktivitet ska kunna 
åstadkommas är det viktigt att börja vid stationerna 
och att bygga tätt. Utgångspunkt för etappindelningen 
är alltså att ny bebyggelse ska börja byggas närmast 
stationerna, och då i första hand intill Burlöv C, och 
sedan fortsätta område för område i den bebyggelse-
takt som beskrevs i förra avsnittet. För mer detaljerade 
områdesbeskrivningar och karta över var områdena 
ligger, se under rubriken ”Bebyggelseområden”. 

Inom 2030-bebyggelsescenariot finns det cirka 480 ha 
mark att bebygga/förtäta. Av denna mark äger kom-
munen (år 2013) cirka 13 % (cirka 60 ha) och övriga 
markägare cirka 87 % (cirka 420 ha). Nästan all mark 
som kommunen äger är obebyggd medan i stort sett all 
övrig mark redan är bebyggd. Det vill säga kommunen 
har inte rådighet över den mark som skulle kunna för-
tätas däremot har kommunen rådighet över den mark 
som bedöms lämplig att bebygga. Många av de verktyg 
som tidigare fanns för att få rådighet över marken, till 
exempel förköpsrätt, har fråntagits kommunen. Därför 
måste kommunen i första hand välja de områden där 
det visar sig möjligt att komma vidare med hjälp av po-
sitiva markägare och i övriga områden sätta in resurser 
där de gör mest nytta. 

Idealisk inledning
Den idealiska inledningen av utbyggnadsetapperna är, 
enligt utgångspunkten ovan, att området runt Burlöv C 
(område 1 på kartan i avsnittet ”Bebyggelseområden”) 
förtätas så att det får stadskänsla och blir en riktigt po-
pulär träffpunkt. I detta område äger kommunen dock 
inte mer än en mycket liten del av marken (år 2013) 
och är dessutom till stor del beroende av tidplanen för 
stambaneutbyggnaden. Här är kommunen, på grund 
av det mycket stationsnära läget och områdets bety-
delse för resten av kommunen, ändå mycket aktiv och 
avsätter resurser och utnyttjar de möjligheter som står 
till buds, det vill säga dialog kring samarbeten, mark-
förhandlingar, avtalsskrivningar och arkitekttävlingar. 
I område 1 är till exempel Burlöv Center en mycket 
viktig och intresserad (år 2013) medpart i arbetet med 
att utveckla Burlöv Centrum så att det blir kvalitet i 
både bebyggelse och lokalutbud. Dialog, förhandlingar 
och avtalsskrivning har 2013, i olika omfattning, även 
påbörjats med övriga markägare i området.

Samtidigt kommer stationscentrumområdet i Åkarp 
(område 18), i samarbete med stambaneutbyggnads-
projektet, att planeras och byggas ut, med lägenheter 
och centrumverksamheter, till Åkarps nya aktiva och 
attraktiva centrum.

Kronetorp i ett sammanhang
Parallellt med ovanstående kommer en arkitekttävling 
för hela det stationsnära Kronetorpsområdet (område 
3) att genomföras med målet att ta fram en detaljplan 
för områdets ”skelett” det vill säga den övergripande 
infrastruktur och den allmänna platsmark som behövs 
för att göra området funktionellt och attraktivt. Hela 
områdets ”skelett” måste planeras i ett sammanhang 
för att påverkan på riksintresset för kulturmiljö ska 
kunna hanteras samt för att infrastrukturen ska kunna 
åstadkommas med så effektiva och hållbara lösningar 
som möjligt. ”Skelettplanen” ska sedan efterhand fyllas 
i med mer detaljerade detaljplaner för ett antal kvarter 
i taget.

Här följer en bedömning av utbyggnadsetapperna 
inom Kronetorpsområdet. En säkrare och mer detal-
jerad etapputbyggnadsordning kommer att tas fram i 
samband med den pågående tävlingen och detaljpla-
nen för ”skelettet” som beräknas avslutas år 2014.
Området närmast Kronetorps gård kommer troligtvis 
att börja byggas först eftersom en första arkitekttävling 
här har avslutats (år 2012) och vinnaren, Johan Celsing 
Arkitektkontor AB,  håller på att ta fram en detaljplan 
(år 2013). Därefter, eller gärna samtidigt, bör kom-
munens nya ”stadspark” anläggas och området runt 
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den befintliga Mossvägen förtätas med bostäder och 
aktiviteter. 

Mellan dessa attraktiva platser - å ena sidan stations-
torget med innerstadskänsla mellan Burlöv Centralsta-
tion och Burlöv Center och å andra sidan aktivitets-
området med stadsparken - ges möjlighet att bygga 
ut med tät, blandad, stadsbebyggelse. Först därefter 
planeras området längst ut från Burlöv C och närmast 
Åkarp byggas ut med något glesare stadsbebyggelse 
med mer trädgårdsstadskaraktär. Först därefter bör det 
stationsnära området öster om Åkarps station bebyg-
gas så att det blir levande och skönt.

För att balansera befolkningsökningen i förhållande till 
antalet arbetsplatser och kunna erbjuda arbeten i sta-
tionsnära lägen prioriteras också förtätning av område 
2. Burlöv kan härigenom minska miljöpåverkan från 
arbetspendling med bil. 

Under tiden som ovanstående förtätningar och utbygg-
nader sker bör det, i mån av resurser och intresserade 
markägare, arbetas för en omvandling och förtätning 
längs med Lundavägen och Dalbyvägen (områdena 1, 
4, 8, 11) samt i företagsområdena närmast tågstatio-
nerna (områdena 20, 9). Längs med Lundavägen och 
Dalbyvägen samt i företagsbyn närmast Burlöv C pågår 
redan (år 2013) dialog med markägare.

Bostadsförsörjning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörsörj-
ningsansvar25 ska varje kommun planera denna i syfte 
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva 
i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och ge-
nomförs. Lagen säger vidare att kommunen ska ta fram 
riktlinjer för bostadsförsörjningen varje mandatperiod.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
enligt lagen om kommunernas bostadsförsörsörjnings-
ansvar minst innehålla följande uppgifter:
 1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveck-
ling av bostadsbeståndet,
 2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 
mål, och
 3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta natio-
nella och regionala mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. 

Framtidsplanen i sin helhet innehåller uppgifter som 
svarar mot de tre föregående punkterna. I slutet av 

25 SFS 2000:1383. Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

detta kapitel finns även ställningstaganden kopplade 
till bostadsförsörjningen. Kommunen tar varje år fram 
befolkningsprognoser som beskriver den demografiska 
utvecklingen och som ligger till grund för budgetar-
bete, planeringen av bostadsförsörjningen och den 
kommunala servicen. Beskrivning av Burlövs befolk-
ning finns i kommande avsnitt samt under rubriken 
”Burlöv idag (2013)”.

Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsik-
tigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenter-
nas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar 
mot behoven.26 

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläg-
gande för både tillväxten och välfärden. Enligt statliga 
och regionala måldokument måste bostadsbyggandet 
öka. Region Skåne har tagit fram operativa mål27 för 
att uppnå visionen om ett livskraftigt Skåne som bland 
annat fastslår att bostadsproduktionen ska vara ”minst 
5 000 lägenheter per år, i Skåne med en allsidig sam-
mansättning vad gäller hustyper och upplåtelseformer” 
och att ”En väsentlig del av tillkommande bebyggelse för 
bostäder, arbetsplatser och service sker i goda kollektiv-
trafiklägen.”
  
Enligt remissförslaget av Skånes regionala utvecklings-
strategi28 ska Skåne 2030 ha 1,5 miljoner invånare och 
det ska finnas god tillgång till bostäder i goda kollek-
tivtrafiklägen. 

I ”Målbild och handlingsprogram för MalmöLund-
regionen”29 fastslås att ”Bostadsbyggandet måste höjas 
för att inte trångboddheten ska öka och för att möta 
näringslivets krav.”

Målbilden i Burlövs Framtidsplan är att tillskapa bostä-
der och arbetsplatser i stationsnära lägen. Kommunens 
bostadsförsörjningsansvar omfattar samtliga invånare. 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen en särskild 
skyldighet att se till att äldre och personer med fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättningar har ett boende 
som är anpassat efter de särskilda behoven (se vidare 
under rubrikerna i kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete 
och social hållbarhet”, till exempel rubrikerna ”Boen-
de”, ”Trygghet”, ”Jämställdhet” och ”Tillgänglighet”).

26 Regeringen (2014). http://www.regeringen.se/sb/d/16404/a/168953. 
140312.
27 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-
2016.
28 Region Skåne (2014). Det öppna Skåne 2030. Skånes regionala utveck-
lingsstrategi 2030. Remissförslag januari 2014.
29 MalmöLundregionen (2011). Målbild och handlingsprogram för Mal-
möLundregionen.
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Kommunen har idag ingen aktuell bostadsförsörj-
ningsplan eftersom den förra översiktsplanen är 
förklarad inaktuell. Därför upprättar kommunen här-
med aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen inom 
ramen för denna översiktsplan, Framtidsplanen, vilken 
ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod. 

Riktlinjerna ska svara mot de mål som kommunfull-
mäktige tar beslut om i samband med budgetproces-
sen30. Det finns fem övergripande målområden som 
ska vara vägledande för den kommande utvecklingen 
av Burlövs kommun: 

1. Trygghet
2. Medborgarinflytande
3. Boende och miljö
4. Arbete och näringsliv
5. Service och kvalitet 

Kommunfullmäktiges övergripande 3:e mål är formu-
lerat enligt följande: ”År 2017 ska Burlöv vara en av de 
mest attraktiva boendekommunerna i Skåne.”

Bostäder, minigolf och fika i Svenshögsområdet.

Burlöv erbjuder och ska erbjuda boende för alla utifrån 
människors olika behov och önskemål. Det ska finnas 
ett varierat utbud av boenden i attraktiva livsmiljöer 
med närhet till mångsidiga mötesplatser och god ser-
vice. Långsiktig hållbar utveckling ska vara i fokus.

Ett varierat utbud av goda bostäder är något som i sig 
gör kommunen attraktiv - både för dem som redan bor 
här, men av olika anledningar vill byta bostad, och för 
människor som är i färd med att välja bostadsort.

Uppföljning av bostadsutvecklingen
Minst tre gånger per år uppdateras kommunens sta-
tistik kring bostadsbebyggelsen samt uppskattas hur 
bostadsbebyggelsen kommer att se ut de närmaste tio 
åren som underlag för befolkningsprognoserna och 
30 Burlövs kommun (2012). Övergripande mål för Burlövs kommun 
2013–2017.

budgetuppföljningarna. Vidare redovisas det över-
siktliga och det detaljerade planläget, genom muntlig 
föredragning och skriftlig projektplaneringslista, vid 
planutskottets sammanträden. Planutskottet är ett ar-
betsutskott under kommunstyrelsen och mötena hålls 
ungefär en gång i månaden.

Framtidsplanen tar ställning till vad och hur mycket 
som bör byggas i kommunen på längre sikt i avsnit-
ten ”Bebyggelseutveckling” och ”Scenarier, takt och 
etapper”. Utvecklingen av kommunens arkitektur och 
grönstruktur behandlas under rubrikerna ”Arkitektur 
och stadsutformning” och ”Grönt och värdefullt”. 

Burlövs kommun har, som framgår under flera rubri-
ker i denna Framtidsplan, en mycket mångsidig bebyg-
gelse med både bostäder i flerbostadshus, radhus och i 
villor. 

Burlöv hade 2012 cirka 3 900 lägenheter i flerbostads-
hus, vilket motsvarar 56 % och cirka 3 000 lägenheter 
(44 %) i småhus. Av lägenheterna i flerbostadshus är 
70 % hyresrätter och övriga 30 % bostadsrätter. Av 
lägenheterna i flerbostadshus ägs 60 % av allmännyt-
tan. Det bor i genomsnitt 2,5 personer per lägenhet i 
Burlöv. Av befolkningen bor 53 % i småhus och övriga 
47 % i flerbostadshus.31 

Bostäder, handel och restauranger utmed Dalbyvägen i centrala 
Arlöv.

Bostadsbrist
Liksom större delen av Skåne, har Burlövs kommun 
brist på bostäder (2013). Bostadsbristen gäller hela 
kommunen men främst Arlöv. Enligt Länsstyrelsen i 
Skåne län32 råder det brist på bostäder för framförallt 
ungdomar. Två andra grupper som också hamnar högt 
upp på listan är medelålders och äldre med krav på 
mindre lägenheter samt stora barnfamiljer. En ökande 
andel unga vuxna i befolkningen skapar ett behov av 
31 SCB (2012). Bostadspak.
32 Länsstyrelsen i Skåne län (2013). Bostadsmarknadsanalys för Skåne 
2013.
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mindre och billigare bostäder. Även ett ökande antal 
barnfamiljer skapar förändrade behov på bostadsmark-
naden. Länsstyrelsen visar vidare att den upplåtelse-
form som det råder störst brist på är hyresbostäder. På 
grund av införandet av bolånetaket kan dock bostads-
rätter förväntas bli ett alternativ till att köpa hus för 
oetablerade på bostadsmarknaden. De faktorer som 
enligt länsstyrelsen uppges vara de största hindren för 
ökat bostadsbyggande är höga produktionskostnader, 
svårighet att få långivare, hårda villkor och brist på 
detaljplanelagd mark i attraktiva lägen.

Burlövs kommun har specifikt tagit fram underlag för 
bostäder för studenter och för äldre, vilka är två grup-
per som det råder brist på bostäder för. Inventeringen 
för studentbostäder33 följer Framtidsplanen och är 
gjord med stöd från Boverket. Med stöd från Hjälp-
medelsinstitutet har en undersökning34 genomförts om 
hur invånare i åldersgruppen 40-65 år vill bo när de 
blir äldre. Resultatet låg till grund för en arkitekttävling  
med fokus på boende för äldre närmast Kronetorps 
gård. Materialet kommer att användas även vid fortsatt 
bostadsplanering i kommunen.     

Burlöv är en kommun med en mycket hög andel 
hyreslägenheter (70% år 2012) men behov finns för yt-
terligare lägenheter av och för alla kategorier, se vidare 
under rubriken ”Burlövs Bostäder”. Burlöv har idag (år 
2013) god planberedskap och kommer med Framtids-
planen att ha ännu bättre planberedskap för bostä-
der, se avsnitt ”God planberedskap”. Exploatörer och 
markägare uppger (år 2013) att de inte bygger, trots 
färdiga planer och bygglov, på grund av den dåliga eko-
nomiska marknaden. 

Burlövs kommun ligger nära allt, har mycket god 
kollektivtrafik och kommer med Framtidsplanen 
att åstadkomma vackra, gröna, trevliga och mysiga 
miljöer för att attrahera nya invånare. Se vidare under 
rubrikerna ”Grönt och värdefullt” och ”Arkitektur och 
stadsutformning”. 

Förutsättningar för bostadsbyggande
En övergripande slutsats som länsstyrelsen drar är att 
sambandet mellan kollektivtrafiken och bostadsbyg-
gandet måste stärkas och att verksamhetsetableringar 
och bostadsutbyggnad är nära knutna till varandra och 
bör ske under samordnade former. Vidare menar läns-

33 Burlövs kommun (2014). Jag skulle vilja bo där människor bor och inte 
där industrierna bor. Inventering av mark för studentboende i Burlövs kom-
mun.
34 Burlövs kommun (2012). Projektredovisning Framtidens boende för 
äldre. Therese Nilsson, Socialförvaltningen Burlövs kommun. 

styrelsen35 att: ”Vi behöver olika upplåtelseformer och 
varierade boendemiljöer för att öka attraktiviteten. Kan 
vi bryta mönstret av ensidigt byggande minskar även 
boendesegregationen.” Dessa strategier är även Fram-
tidsplanens bebyggelsestrategier vilket beskrivs under 
rubriken ”Bebyggelsen i framtiden”. 

De ekonomiska förutsättningarna påverkar möjlig-
heten att välja bostad. Enligt länsstyrelsen36 är svag 
inkomstutveckling för hushållen ett årligen återkom-
mande hinder för skånskt bostadsbyggande.

Enligt 2013-års befolkningsprognos har Burlöv en 
normal inflyttning av barnfamiljer och en begränsad 
utflyttning av ungdomar, medelålders och yngre pen-
sionärer. Kommunen har en relativt jämn åldersfördel-
ning och en jämnare åldersstruktur än i många kom-
muner i närheten. En knapp tredjedel av befolkningen 
är ensamstående. Av den övriga befolkningen är cirka 
7 000 sammanboende. Hälften av dessa, ungefär 3 500 
personer, är sammanboende med barn.37

Kommunens möjligheter att påverka bostadsbyggandet 
är inte särskilt stora38:

Om kommunen äger marken
• Kommunen kan i markanvisning, köpeavtal och 

exploateringsavtal ställa krav på vilken typ av 
bostäder som ska byggas, till exempel hyresbostäder 
eller bostadsrätter, tillgänglighetsnivåer med mera. 

Om kommunen inte äger marken
• Kommunen kan inte tvinga någon att bygga och i 

princip bara ställa krav inom plan- och bygglagens 
gränser.

Om allmännyttan är byggherre
• Kommunen kan i ägardirektiv ställa krav på vad 

som ska byggas inom ramen för vad lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag säger 
om affärsmässighet (se även avsnitt ”Burlövs Bostä-
der”). 

Om ett privat företag är byggherre
• Kommunen kan ställa krav i detaljplan och i övrigt 

utifrån om det är kommunal mark eller inte. 
Om det gäller om- och tillbyggnad eller nybyggnad
• Vid om- och tillbyggnad begränsas ofta kommunens 

styrmedel till bygglov om det är större förändring 
dock även till detaljplaner.

35 Länsstyrelsen i Skåne län (2010). Boendeplanering. 1:1 2010-02-15.
36 Länsstyrelsen i Skåne län (2013). Bostadsmarknadsanalys för Skåne 
2013.
37 Underlag från SCB, 2012.
38 Wiklund, Gabriella och Melin, Stefan (red.) (2013). Bo bra på äldre dar. 
Stockholm: Svensk Byggtjänst.



80

STADSBEBYGGELSE OCH MÖTESPLATSER

Kommunen har inte rådighet över den mark som 
skulle kunna förtätas däremot har kommunen rådighet 
över den mark som kan byggas ut. 

För att kunna uppnå ett invånarantal på 24 000 i enlig-
het med 2030-bebyggelsescenariot är kommunens lös-
ning att arbeta med ytterligare arkitekttävlingar, dialog 
(absolut viktigaste verktyget!), avsiktsförklaringar, sam-
arbetsavtal och om möjligt köpeavtal.

God planberedskap för bostäder
Burlövs kommun har god detaljplanberedskap för 
bostäder och även beslutade bygglov redan idag (år 
2013) men exploatörerna bygger ändå inte. De hänvi-
sar till byggmarknaden och den ekonomiska situatio-
nen i stort. Burlövs kommun kommer, med det valda 
2030-bebyggelsescenariot, att ha ännu bättre översikt-
lig planberedskap för både bostäder och arbetsplatser. 
Riktlinjen är att bygga vidare på, och utveckla, den 
mångsidiga bostadsbebyggelsen som finns i Burlöv 
idag, genom integrering av olika sorters bostäder och 
av bostäder och arbetsplatser.

För att förverkliga utbyggnaden av bostäder och blan-
dad stad i enlighet med 2030-bebyggelsescenariot och 
det som står under avsnittet ”Bebyggelsen i framtiden” 
krävs åtgärder när det gäller buller och skyddsavstånd 
från vägnät och verksamheter (se vidare i kapitlet 
”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”). Vidare måste 
den allemansrättsliga marken, det vill säga de bostads-
nära rekreationsområdena och parkmarken, öka (se 
även kapitlet ”Grönt och värdefullt”). 

Burlövs Bostäder
Burlövs kommun har jämfört med övriga skånska 
kommuner, genom sitt bostadsbolag, största andel 
kommunägda hyreslägenheter per invånare, 13,9 m2. 
Nästa kommun är Östra Göinge med 10 m2. I hela 
Sverige ligger Burlövs kommun på 5:e plats39. Burlövs 
Bostäder ska enligt ägardirektiv och bolagsordning 
ta bostadssocialt ansvar, främja bostadsförsörjningen 
med goda bostäder samt främja personkategorier som 
pensionärer, funktionshindrade och ungdomar. Ge-
nom Burlövs Bostäder har kommunen också möjlighet 
att föra över vinst från det allmännyttiga bostadsbola-
get ”om överskottet används för sådana åtgärder inom 
ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som 
främjar integration och social sammanhållning eller 
som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka 
kommunen har ett särskilt ansvar40”. 

39 Sveriges kommuner och landsting (2011). Nyckeltal, energi och klimat.
40 Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 5 §.

I anslutning till Granbackens koloniområde har Burlövs Bostäder 
uppfört nya bostäder under 2012. I bakgrunden syns äldre höghus-
bebyggelse.

Det är genom Burlövs Bostäders lägenhetskö som lä-
genheter förmedlas i kommunen. Burlövs Bostäder har 
cirka 90 % av alla hyreslägenheter i kommunen, vilket 
blir cirka 40 % av kommunens totala antal bostäder. 
Merparten av Burlövs Bostäders bostadsbestånd har 
rimlig hyra. Det står cirka 6 000 personer i kö och kö-
tiden till en hyresrätt i Burlöv är cirka tre år (år 2013). 
I kön finns i stort sett alla grupper (stora barnfamiljer, 
ensamstående med barn, ungdomar, studenter, med-
elålders och äldre, svenskfödda och utlandsfödda) 
representerade. I början av 2014 kom enligt Burlövs 
Bostäder cirka 33 % av de sökande till deras lägenheter 
från Burlöv, 33 % från Malmö, 27 % från övriga Skåne 
och 7 % utanför Skåne. 
  
Många vill ha lägenhet och trycket är stort. Nybyggda 
hyreslägenheter kostar, enligt Burlövs Bostäder, cirka 
500 kr mer per m2 (år 2013) än de äldre lägenheterna. 
Även bostadsrätter i alla storlekar efterfrågas. De flesta 
lägenheterna i Burlövs Bostäders bostadsbestånd är 
tillgänglighetsanpassade genom ombyggnation, se även 
avsnittet om ”Tillgänglighet” här i Framtidsplanen.
 
Förtur
I lägenhetskön hänvisas vissa billigare, mindre ettor 
och tvåor till kommunens ungdomar mellan 18-25 år 
som på det viset får kortare kötid. Även personer som 
har fått arbete i kommunen men som bor så långt bort 
att det inte går att pendla får förtur. Genom Burlövs 
Bostäder har kommunen möjligheter att påverka 
bostadsförsörjningen genom ägardirektiv. Socialför-
valtningen har vidare ett väl utarbetat samarbete med 
Burlövs Bostäder. Detta kan innebära att personer med 
socialproblematik, som har särskilda skäl, kan erhålla 
bostad. 

Framtidens bostäder
Mångfald, flexibilitet och variation eftersträvas vad gäl-
ler upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper. 
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Hyreslägenheter är en förutsättning för rörlighet på 
en flexibel arbetsmarknad och därför fortsatt intres-
sant. Förutom hyreslägenheter i flerbostadshus, i alla 
storlekar, bör även marklägenheter, radhus och villor 
med hyresrätt uppföras. En allt större efterfrågan på 
hyresbostäder märks i Burlövs Bostäders bostadskö, 
men kan också anas efterhand som framtida generatio-
ner växer upp. De är vana att röra sig i en global värld 
och vill kanske inte bli lika bundna till en köpt bostad 
som tidigare generationer. Hyresbostäder är ett behov 
som även kan uppkomma på grund av de stora nya 
verksamhetsetableringarna ESS och MaxIV i Lund. I 
arbetet med Region Skånes ESS/MaxIV-projekt TA1 
bedöms hyreslägenheter, hyresradhus, och hyresvillor 
vara av intresse framöver. 

För att få balans och valfrihet i boendet, fortsatt 
mångfald och en bred sammansättning på både kom-
munens bostäder och befolkning, måste även andelen 
bostadsrätter och lägenheter med eget ägande öka. 
Enligt Lomma kommuns ”Bostads- och markförsörj-
ningsprogram 2012-202541” kommer bostadsbyggandet  
i Lomma att vara fortsatt högt i cirka fem år (från år 
2012) för att därefter minska kraftigt. Detta bedöms 
innebära att efterfrågan på bostadsrätter i Burlöv ökar. 
Även Burlövs kommuns exploatörer och markägare 
ser ett behov av bostadsrätter och eget ägande, framför 
allt för de som önskar lämnar sin villa. Under rubri-
ken ”Bebyggelsen i framtiden” finns redogjort för en 
strävan efter en blandad bebyggelse. En blandning av 
bostadsformer och upplåtelseformer ger möjlighet till 
”bostadskarriär”, vilket innebär att man flyttar till en 
större och finare lägenhet och så småningom till en 
bostadsrätt eller lägenhet med eget ägande efterhand 
som ekonomin så tillåter. Detta innebär vidare att en 
”flyttkedja” startar, det vill säga att i detta fallet blir en 
hyreslägenhet ledig till någon i bostadskön. En bland-
ning av bostadsformer ger även möjlighet att bo kvar 
i kommunen under alla livets skeden och att genera-
tionsskiften kan klaras. Idag har kommunen en utflytt-
ning av ungdomar och äldre i brist på lämpliga bostä-
der. För att tillgodose dessa gruppers behov planeras 
för framför allt mindre hyreslägenheter och bostadsrät-
ter nära kommunikationspunkterna. 

I förstudien som kommunen har gjort med medel från 
Hjälpmedelsinstitutet42 visade det sig dock bland annat 
att framtida äldre har lika många olika preferenser 
om hur de önskar bo som unga personer och att det 

41 Lomma kommun (2012). Bostads- och markförsörjningsprogram 2012-
2025 för Lomma kommun. Godkänt av kommunstyrelsen 28 mars 2012.
42 Burlövs kommun (2012). Projektredovisning Framtidens boende för 
äldre. Therese Nilsson, Socialförvaltningen Burlövs kommun.

för att tillgodose deras behov behövs en blandning av 
bostäder, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. I 
Åkarp behövs därför till exempel flerbostadshus och 
marklägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer 
för ungdomar och de som inte längre vill/orkar bo kvar 
i sin villa men ändå vill bo kvar i Åkarp. I Arlövs norra 
delar planeras för stadsvillor och moderna patricier-
villor, med en bostad alternativt ett antal lägenheter 
i varje, som komplement till flerbostadshusen som 
planeras i den tätare stadsmiljön närmare Burlöv C. 

Nya lägenheter i stadsbebyggelse drar främst ål-
derskategorin 55+ men även yngre och då framför allt 
ensamstående, eller par, i första hand utan barn. De 
riktigt unga och flyktingar har inte råd att flytta till 
nybyggda lägenheter. En möjlighet skulle kunna vara 
särskilda kompislägenheter så att flera kan dela på kök, 
vardagsrum och hyra. I homogena bostadsområden 
är strävan att komplettera med kommunal och kom-
mersiell service av olika slag. Behovet av lokaler för 
skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende 
ska komma in tidigt i planprocesserna och byggas ut 
i takt med bostadsbyggandet (se vidare under ”Fritid, 
utbildning, arbete och social hållbarhet”).
 

Dialogprocesser och arkitekttävlingar
För att stimulera nyproduktion av goda bostäder och 
bostadsmiljöer anordnas arkitekttävlingar och skrivs 
markanvisningsavtal samt erbjuds god service till, och 
dialog med, byggherrar och markägare som är intres-
serade av att bygga goda bostäder i kommunen. Även 
dialogprocesser med kommunens invånare om deras 
boendemiljöer och önskemål har hållits. 40-65-åring-
arna har tillfrågats om hur de vill bo i kommunen 
som äldre. Dialog har hållits med organisationen Ung 
Nu och högstadieungdomar har fått inventera och 
ge förslag på förbättringar för gång- och cykelvägar, 
8-åringar har fått rita och berätta om hur de rör sig i 
sina omgivningar samt hur de vill att Burlövs kommun 
ska se ut i framtiden och så vidare. Ambitionen är att 
dialogprocesserna ska fortsätta även efter att Framtids-
planen är antagen. 

Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för området runt Krone-
torps gård. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB.



82

STADSBEBYGGELSE OCH MÖTESPLATSER

Genom en arkitekttävling43 har förslag tagits fram för 
att kunna genomföra byggnation av 100 bostäder för 
äldre och 200 ”vanliga” bostäder runt gården Krone-
torp, i Kronetorpsområdet, mellan Arlöv och Åkarp. 
Tävlingen anordnades med hjälp av medel från Hjälp-
medelsinstitutet, organ för regeringsprojektet ”Bo bra 
på äldre dar”. Tidigare nämnd enkät och djupintervjuer 
med 40-65-åringar ingick i arbetet och utgjorde under-
lag till arkitekttävlingen. 

Burlöv har (år 2013) påbörjat ytterligare en arkitekttäv-
ling, i samarbete med Sveriges arkitekter, med målet att 
ta fram en ”skelettplan”, som ska säkra de övergripande 
strukturerna som underlag för fortsatt detaljplanering 
av Kronetorpsområdet. I samband med detta tas ett 
kvalitetsprogram fram för att säkerställa områdets och  
bebyggelsens kvalitet ur social-, gestaltnings- och mil-
jösynpunkt. Målet är att området blir socialt hållbart 
samt att byggnaderna blir arkitektoniskt kvalitativa, 
miljöcertifierade och med hög energiklass, se vidare 
under rubrikerna ”Bebyggelseområden” och ”Miljö, 
risker, säkerhet och sårbarhet”.  

Lämplig bebyggelse
Hur bör marken för bebyggelse enligt 2030-bebyg-
gelsescenariot användas på bästa sätt för att åstadkom-
ma tillväxt och en attraktiv bebyggelse i Burlöv? 

Det valda scenariot innebär utbyggnad av befintliga 
tätorter samt förtätning-, komplettering- och omvand-
ling av befintlig bebyggelse. Bebyggelsen måste även 
innefatta mark för utveckling av kommunal och kom-
mersiell service, parker, torg och gaturum. Att dessa 
är tillräckliga, strategiskt placerade och vackert utfor-
made är mycket viktigt för att bebyggelsen i sin helhet 
ska bli trygg, nära, grön, skön och inspirera till liv och 
rörelse. 

Kommunen är inte stor till ytan och det finns som 
beskrivits tidigare inte mycket plats kvar för lämplig 
utbyggnad enligt resonemangen kring huvudstruktur, 
delstrukturer och scenarier. Två mycket lämpliga sta-
tionsnära områden finns dock: Kronetorp i Arlöv och 
Östra Dalslund i Åkarp. Här är möjligheten att verkli-
gen åstadkomma ny kvalitativ stationsnära bebyggelse 
stor eftersom kommunen äger större delen av marken 
och marken idag är relativt obebyggd, se vidare under 
rubriken ”Bebyggelseområden”. 

43 Burlövs kommun (2012). Arkitekttävling - Bebyggelse av bostäder för 
äldre vid Kronetorps gård i Burlövs kommun. Juryutlåtande juni 2012. 

I övriga områden finns vissa möjligheter till förtät-
ning. Förtätning innebär ökad bebyggelsetäthet och 
fler människor i den redan byggda miljön. Förtätning 
åstadkoms genom tillbyggnader, påbyggnader eller riv-
ning och nybyggnation med högre exploatering. 

Förtätningspotentialen är störst allra närmast statio-
nerna, längs kommunens infartsvägar såsom Dalbyvä-
gen, Lundavägen, Kronetorpsvägen och Lommavägen, 
runt storskaliga bostadsområden och i glesa handels- 
och företagsområden. Här kan ytorna användas mer 
flexibelt, effektivt och personintensivt. Även vissa 
skolområden kan eventuellt förtätas men det måste då 
göras varsamt och genomtänkt.

Det är framför allt ytor som idag inte används effek-
tivt, eller inte är värdefulla, som bör komma ifråga vid 
förtätning. Men även ytor som går att använda mer 
multifunktionellt. Sådana ytor kan vara väl tilltagen 
gatumark, dubbla gatunät, lagerlokaler och stora parke-
ringsytor. Här skulle fler stationsnära bostäder och 
arbetsplatser kunna tillskapas. 

Även vissa mindre användbara grönytor såsom gräs-
remsor längs med gaturum och dylikt kan komma 
ifråga för förtätning. Detta innebär inte att grönytorna 
ska minska i Burlöv utan snarare att de bör ges en 
större tydlighet och högre kvalitet som ”äkta” parkrum 
och utökas på lämpliga ställen (läs vidare i kap ”Grönt 
och värdefullt”). 

Förtätning behövs för att utnyttja de stationsnära 
lägena fullt ut, begränsa behovet av klimatpåverkande 
transporter och värna odlingslandskapet och rekrea-
tionsmöjligheterna utanför motorvägarna. På grund 
av bilismens genombrott har en utglesning av världens 
städer skett, vilket har medfört ökade utsläpp, barri-
äreffekter och att stora ytor går åt för bilinfrastruktur. 
Vidare har det lett till minskad fysisk aktivitet och 
därmed sämre folkhälsa. 

Förtätning ger genom kompletteringar och omvand-
lingar fler människor möjlighet att bo och verka i 
Burlöv utan att ta ytterligare natur- och odlingsmark i 
anspråk. Vidare ger det en mer nära och blandad be-
byggelse, vilket i sin tur ger mer liv och rörelse, större 
möjligheter för integration och tryggare offentliga 
stadsrum. 

Helhetssyn på förtätningen
Hela stadsbebyggelsen kommer att påverkas och för-
ändras av förtätningen. Det behövs därför en helhets-
syn för hur förtätningen ska gå till, exempelvis bör 
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det gröna, blåa och bevarandevärda värnas (se kapitel 
”Grönt och värdefullt”). Som tidigare beskrivits är även 
utvecklingen av befintliga och nya offentliga, multi-
funktionella och flexibla mötesplatser viktiga för att 
förtätning ska kunna möjliggöras. 

Fler människor innebär större konkurrens om ytorna 
vilket kräver att fler går, cyklar och åker kollektivt. Ga-
turum, hållplatser och stationsområden måste därmed 
utvecklas med den gående och cyklande människan 
som måttstock. Utgångspunkten är att förtätningen 
bör ske inifrån järnvägsstationerna och utåt, och göras 
tätast närmast stationerna, för att utnyttja de stations-
nära lägena på bästa sätt. 

Förtätning för levande, attraktiv stad och 
god tillväxt
Genom förtätning runt Burlöv Centralstation kan ett 
nytt attraktivt centrum bildas. Fler och fler önskar bo, 
roa sig samt arbeta, och tjänsteföretag önskar att verka, 
centralt i en tät, levande, blandad och kreativ stadsmiljö. 

Ju fler som etablerar sig och bor runt stationerna desto 
större blir underlaget för centrumfunktioner och kol-
lektivtrafik, dessutom dras fler till dessa attraktiva cen-
trumlägen i en positiv spiral. Vidare kan man genom 
förtätning effektivt utnyttja befintlig infrastruktur. 

En ytterligare vinst är att Arlövs idag något splittrade 
stadsväv får en tydlig tyngdpunkt, ett tydligt centrum 
(Burlöv C) och en riktning (till exempel genom förtät-
ning längs med infartsvägarna, gena nya cykelvägar 
mot centrum och ett högt landmärke vid centralstatio-
nen) som gör det lättare att orientera sig. Utvecklingen 
blir hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

Förtätning längs med infartsvägarna
Längs med infartsvägarna (Lundavägen, Dalbyvägen, 
Kronetorpsvägen, Lommavägen, Företagsvägen med 

flera) bör det ges möjlighet till både verksamheter, 
främst i bebyggelsens bottenvåningar, och bostäder. 

Förslag, visat i plan, på förtätning runt Lundavägen mellan Svens-
hög och Burlöv Center, framtaget av Jaenecke Arkitekter AB på 
beställning av Burlövs Bostäder (år 2012). 

Genom att förtäta längs med infartslederna kan dessa 
omvandlas till stadsgator, vilket minskar dess barriär-
verkan, ger mer liv och rörelse och därmed även större 
trygghet i gaturummen. Ny bebyggelse längs med 
dessa gator är även ett sätt att bullerdämpa och möjlig-
göra skyddade utemiljöer.

Förtätning i bostadsområden
När det gäller de storskaliga bostadsområdena är det  
främst längs med gaturummen som förtätning är möj-
lig på grund av behovet att bevara parker och platser 
inne i områdena. De storskaliga bostadsområdena, 
både villaområdena och flerbostadshusområdena, är 
planerade främst för en användning: boende. Här bör 
ges möjlighet för förtätning genom komplettering, för 
att få en mer blandad bebyggelse i vilken det rör sig fler 
människor dagtid. 

Komplettering bör innefatta närserviceverksamhe-
ter, vilka ger både service och arbetsplatser. De nya 
verksamheterna bör placeras på ett sådant sätt att de 
förstärker viktiga stråk och platser och skapar nya 

Svenshögsområdet - utvecklingsanalys för Burlövs Bostäder 2012-02-08   JAENECKE  Jaenecke Arkitekter AB6

Fokusområde A: Lundavägen

Lundavägen kan i e   längre  dsperspek  v, säg 15-20 år, utvecklas 
 ll en urban miljö, med e   varierat serviceutbud och bostäder i olika 

upplåtelseformer. Även om markägoförhållandena idag domineras av 
tre parter, Burlövs Kommun, Burlöv Center och Burlövs Bostäder, kan 
det vara önskvärt a   e   större antal aktörer ges  llfälle a   bidra  ll 
en sådan process; inte minst för a   försäkra sig om en bra varia  on i 
såväl form som innehåll.

Poten  alen för en a  rak  v stadsmilljö är stor med tanke på Lundavä-
gens hävd som både tra kled och mentalt orienteringsstråk. Den nya 
sta  onen ger dessutom det redan goda pendlarläget en extra styrka. 

Sam  digt fordras en viss projektvolym. Kostnader för t ex vägarbeten, 
underjordisk parkering och omläggning av be ntliga ledningar torde 
även i e   ”minialterna  v” vara för stora för a   kunna bäras av en 
modest utbyggnad.

Förslaget visar därför en kvartersbebyggelse med viss täthet och höjd; 
mellan fyra och sex våningar, på något ställe  ll och med nio våningar. 
Parkering anordnas underjordiskt på båda sidor vägen, vilken ges e   
körfält i vardera riktningen, längsparkering/buss ckor på båda sidor 
samt en mi  remsa med plats för trädplantering. Såväl cykelbanor och 
tro  oarer ryms på båda sidor gatan.

Bo  envåningarna kan med fördel användas  ll verksamheter och på 
Burlöv Centers sida ansluter souterrängplanet  ll det be ntliga cen-
trets golvnivå. Längre upp i husen ges plats  ll såväl kontor eller andra 
arbetsplatser och inte minst bostäder.

Mot Burlövs Center kan c:a 250 lägenheter rymmas,  llsammans med 
c:a 7 300m2 handelsyta i bo  enplan mot gata och lika mycket i undre 
plan (garage och övriga ytor).
   Mot Svenshögsområdet kan c:a 100 lägenheter inrymmas,  llsam-
mans med c:a 2 700 - 5 500m2 handelsyta i bo  enplan, beroende på 
om gårdar överbyggs.  Lika mycket  ll garage och olika komplement.

Burlöv Center

bostäder

Lundavägen Svenhögsområdet

ev överbyggd gård

garage

bostäder

verksamheter

Sek  on 1:400Förslag, visat i sektion sett från söder, på förtätning runt Lundavägen mellan Svenshög och Burlöv Center, framtaget av Jaenecke Arkitekter 
AB på beställning av Burlövs Bostäder (år 2012). Liknande sektioner skulle kunna fortsätta vidare längs med Lundavägen in i Kronetorp. 
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attraktiva gaturum för möten i bebyggelsen. Komplet-
teringarna kan med fördel kombineras med förtätning 
av bostäder, till exempel i ovanvåningar eller med verk-
samhetslokaler till ”bokaler”, bostad med tillhörande 
näringslokal. 

Exempel på tillbyggnad till bostadshus med lokaler till bokaler i 
Rosengård i Malmö.

Förtätning i företagsområden
Mellan motorvägarna, främst i Arlövs Företagsby bör 
möjlighet ges till tätare och högre bebyggelse för fler 
och personintensivare verksamheter såsom kontor men 
också, på längre sikt, för komplettering med bostäder 
och servicefunktioner. Detta innebär en omvandling 
till verksamheter som inte kräver skyddsavstånd till 
bostäder och som kräver mindre yta per anställd, 
exempelvis olika sorters kontors- eller tjänsteföretag. 
Ytkrävande verksamheter med färre arbetstagare per 
yta bör istället, om möjligt, hänvisas till verksamhets-
områdena i Stora Bernstorp.

Detaljplaner kommer att ändras efter hand för att för-
verkliga förtätning. Inga planer finns för närvarande på 
att lösa in verksamheter, utvecklingen måste ske frivil-
ligt och genom dialog. Inriktningen i Framtidsplanen 
ger fastighetsägare, företag och intressenter möjlighet 
att exploatera marken i betydligt större utsträckning, 
vilket i de stationsära lägena blir både ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt fördelaktigt.  

Förtätning - en komplex process
Denna förtätnings-, kompletterings- och omvandlings-
strategi är mer komplex, resurs- och tidskrävande än 
traditionell utbyggnad av stadsbebyggelse på åkermark. 
Stadens skala kommer att förändras. Boendekvaliteter 
såsom insyn, utsikt och solförhållanden måste tas i 
beaktande. Förtätningen innebär behov av utbyggnad 
och yta för mer service till exempel fler förskolor och 
skolor (se kapitel ”Fritid, utbildning, arbete och social 
hållbarhet”). Många människor påverkas av förtät-

ningen och förtätningsprocesserna måste därför vara 
öppna, breda och transparenta. 

Buller, grönska och vatten
Bullret och avsaknaden av grönska är utmaningar som 
måste bemästras för att det överhuvudtaget ska vara 
möjligt att bygga vidare i Burlöv. Detta kan till exempel 
göras genom att satsa på rejäla bullervallar/bullerskydd 
längs med motorvägarna. Dessa bullervallar/skydd 
skulle kunna formas naturlikt och planteras med tät 
grönska och ädelträd på/bredvid som så småningom 
bildar ett visuellt skyddande ”skogsbryn”, som likt en 
stor famn ger skydd åt den innanförliggande bebyggel-
sen. Vallarna skyddar även mot farligt gods och trafik. 
En promenadslinga skulle kunna anläggas högst upp 
på eller bredvid vallarna/skydden, med vackra ut-
blickar ut över landskapet och möjlighet till exempelvis 
jogging.

Förutom detta måste befintliga och nya parkrum 
utvecklas för att bli så attraktiva och användbara som 
möjligt. Hänsyn måste även tas till ytbehovet för 
framtida klimatförändringar med översvämningsrisker 
som följd. Parkerna och grönområdena måste, med 
fler invånare, kunna utnyttjas mer mångsidigt i fram-
tiden, till exempel även som översvämningsytor och 
för olika rekreationsformer. Grönskan kräver plats i 
stadsbebyggelsen, vilket bidrar till att övriga områden 
måste förtätas, för att de som önskar bo och verka i 
MalmöLundregionen också ska kunna få möjlighet att 
göra det (se även kapitlen ”Miljö, risker, säkerhet och 
sårbarhet” och ”Grönt och värdefullt”).

Grönska vid Åkarpsdammen.

Förtätning sker kontinuerligt
Förtätning är ingen ny idé. Det har förekommit 
kontinuerligt under hela kommunens utveckling. I 
Burlövs kommun finns en hel del områden och bygg-
nader som är värda att bevaras samt fastigheter som 
inte bör styckas av (se kapitlet ”Grönt och värdefullt”). 
Dessa områden kommer inte att förtätas men påverkas 
av förtätning i deras närhet. Det är därför viktigt att 
beakta de värden som bör bevaras och i varje förtät-



85

STADSBEBYGGELSE OCH MÖTESPLATSER

ningsprojekt utreda vilken varsamhet som krävs i dessa 
värdens direkta närhet.

Förändringar i vyn längs med Lundavägen från Malmö mot Sock-
erbitstorget.

Landmärken
Det är även viktigt att kommunens landmärken blir 
fortsatt visuellt starka, till exempel Arlövs kyrka. Genom 
nybyggnation och förtätning kan nya landmärken i för 
platsen anpassade skalor skapas vilket är positivt (se 
även rubrikerna ”Fonder för mötesplatser och stråk” och 
”Landskapsanalys”). Burlöv C skulle till exempel med 
fördel kunna märkas ut genom ett landmärke som stick-
er upp lagom högt över kommunens övriga bebyggelse, 
eftersom Burlöv C planeras bli kommunens huvudmö-
tesplats. Detta landmärke bör utformas tilltalande och 
ståtligt samt innehålla tillräckligt många publika funk-
tioner för att det ska kännas som ett landmärke för alla 
burlövsbor och besökare till kommunen.

Arkitektur och stadsutformning
Staden skapas av de offentliga rummen. Väggarna i 
dessa gatu-, torg- och parkrum utgörs av bebyggelse 
och golven av olika typer av markbeläggning eller växt-
lighet. Vissa rum har tak av grönska eller byggda tak 
men de flesta har himlen som tak.

Utformningen av byggnadernas bottenvåningar är vik-
tigast eftersom de ligger i ögonhöjd och där människor 
rör sig. Botten våningarna utformas med variation, de-
taljrikedom, mänsklig skala och stor öppenhet mellan 
inne och ute i form av fönster, entréer, sittplatser och 
serveringsytor. 

Tegelhus med verksamhet i bottenvåningen där fönster och dörrar 
vänder sig ut mot gatan. 

Varje nytt tillskott till bebyggelsen måste innebära en 
positiv förbättring till platsen. De nya kvarteren i den 
nya blandade kvartersstaden, till exempel runt Burlöv 
C, bör inte vara alltför stora och bebyggelsen bör i 
första hand förläggas i kvartersgränserna mot gatumar-
ken. Hushöjderna inom varje kvarter får gärna variera 
för att bygga vidare på mångfalden i kommunen och 
med utgångspunkt i bullerproblematik, solförhållan-
den och vindriktningar. 
 
Gatornas fonder och kvarterens hörn bör, både vid ny-
byggnation och förtätning, utformas med spännande, 
hög arkitektonisk kvalitet så att de får positiv uppmärk-
samhet och berikar gaturummen. Inspiration kan häm-
tas från den befintliga bebyggelsens tinnar, frontespiser 
och torn, men med en framåtsträvande arkitektur som 
är hållbar över tiden. Både nya och befintliga gaturum 
bör utformas intima, småskaliga, händelserika och 
inte bredare än nödvändigt. Gärna istället med utvidg-
ningar för små, väl omhändertagna, mångfunktionella 
mötesplatser på strategiska ställen.

 
Stadsmässigt gatuhörn i Åkarp med tinnar och torn.

Gaturummen utformas i första hand för de gående och 
cyklande. Stadens attraktionskraft är människorna! 
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Gaturummen bör inte vara för långa och gärna ha en 
spännande husfasad i fonden, för att sedan byta rikt-
ning. Gaturummen bör utformas vackra, trevliga och 
gröna. Vilket kan innebära alléer i de större gaturum-
men, små gröna platser, planteringar och gröna väggar, 
det vill säga byggnader med växtlighet på väggarna. 
Det skulle även kunna avsättas en liten yta där butiksä-
garen/fastighetsägaren får plantera/sätta krukor och 
några stolar eller en bänk.

Förebilden för utbyggnaden/förtätningen i Åkarp bör 
vara den äldre kvartersbebyggelsen med byggnader 
i lummiga trädgårdar. Exploateringsgraden bör vara 
lite högre och bebyggelsen mer blandad, gärna med 
trädgårdsstadens ideal som förebild, se rubrikerna ”Be-
fintlig bebyggelse” och ”Exploateringstal”. Det behövs 
lägenheter för unga och äldre i Åkarp. Lägenheterna 
skulle kunna byggas i ”stadsvillor” med till exempel 
åtta lägenheter i varje och trädgård runt om. I de mer 
centrala delarna närmare Åkarps station bör bygg-
nationen göras lite tätare genom gatuhus med några 
lägenheter i varje och möjlighet till små verksamheter, 
till exempel service och handel, i bottenvåningarna.

Målet är att arkitekturen och utformningen av både 
allmänna gaturum, torg, platser, parker och byggnader 
ska vara trygg och nära, grön och skön och ge möjlig-
het till liv och rörelse. Utformningen och arkitekturen 
måste därför vara både framåtsträvande och hållbar 
över tiden. Världen är föränderlig och förändringen 
går fortare och fortare. En byggnad som används som 
förskola ena året bör exempelvis kunna användas för 
skola, föreningsverksamhet eller dylikt nästa år. Vid 
all nybyggnation, särskilt vid förtätning i befintlig 
bebyggelse, måste ställning tas till hur nybyggnationen 
ska förhålla sig till omgivningen ifråga om placering, 
bebyggelsetäthet, tillgänglighet, skala och volym.

Mycket av den äldre arkitekturen, som är omtyckt idag, 
har hög kvalitet både gällande estetisk och teknisk 
utformning, den är skapad för att hålla under lång tid. 
Det är viktigt att även den nya arkitekturen är hållbar, 
trevlig och positiv att titta på under lång tid framöver. 
Materialet tegel, som är lite av ett signum för Bur-
löv, bör vara det huvudsakliga fasadmaterialet även i 
framtiden. Teglet blir då den länk som håller samman 
bebyggelseutformningen och tegelmurningen ger stora 
möjligheter att skapa vackra detaljer och variation i 
fasaderna.

Flera av gaturummen till exempel Lommavägen, 
Lundavägen, Dalbyvägen och Kronetorpsvägen är idag 
stora och breda barriärer som bebyggelsen vänder 

baksidan mot. Genom att smala av bilvägarna, göra 
bredare trottoarer och cykelvägar, bygga hus längs med 
vägarna, vända de nya husen mot vägarna och öppna 
upp avstängda tvärgator minskar detta vägarnas barri-
ärverkan och genomfartslederna blir istället stadsgator. 

Hur stadsbebyggelsen gestaltas påverkar dess attrak-
tionskraft. Ju attraktivare område desto mer ekono-
miskt intressant. Därför bör exploateringsfrågorna och 
gestaltningsfrågorna gå hand i hand. Höga krav på god 
gestaltning ger bättre ekonomi. God gestaltning inne-
fattar givetvis husens arkitektoniska utformning men 
även gaturummens, platsernas och parkernas utform-
ning och materialval. Här är ledorden tryggt & nära, 
grönt & skönt, liv & rörelse. 

För att nå god gestaltning krävs en gemensam bild 
för hur resultatet ska se ut, till exempel med hjälp av 
framtagna visionsbilder. Vidare nås kvalitet i stadsut-
formningen genom att arbeta med olika kvalitetsfakto-
rer såsom grönytefaktorer (exempelvis hur mycket, och 
med vilken kvalitet, grönyta som krävs per kvarter) och 
stadslivsfaktorer (exempelvis att alla fasader som vetter 
mot söder och sydväst ska ha 50 % av fasadytan mot 
offentligt gaturum bebyggd med infällda sittplatser).

Markytor i staden blir både vackrare och miljövänli-
gare om de kan utformas mindre hårdgjorda så att de 
släpper igenom regnvatten. Även tak och väggar kan 
göras gröna och vattenupptagande. Lokalt omhänder-
tagande av dagvatten bör användas för att få in vat-
ten i stadsmiljön. (Se vidare rubrikerna ”Vatten- och 
avloppsförsörjning” och ”Klimat”). Gatorna i stads-
bebyggelsen bör utformas utifrån hur fort man vill att 
bilförarna ska köra på dem.

Mångfald och mångsidighet
Burlöv präglas av mångsidighet och omväxling. Stads-
bebyggelsen får inte bli för strikt, steril och tråkig, den 
bör vara rolig, brokig, kreativ, urban, livfull, ge möjlig-
heter till innovation och plats för det oväntade. 

Exempel på mångsidiga, flexibla, generella byggnader 
är teglade gamla fabriksbyggnader som har visat sig 
kunna användas för både kontorsändamål, mötesare-
nor och bostadsändamål. De skulle kunna inspirera 
till nybyggnation som är hållbar framåt i tiden. För 
att få variation i stadsutformningen bör man dela upp 
nybyggnadskvarteren i mindre bitar och även låta små 
fastighetsägare och byggare vara med. Stora byggfö-
retag kan istället för hela kvarter få små delar i flera 
kvarter.
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Typ av hus
Teglade hus är signum för Burlövs kommun. Atri-
umhus och kringbyggda kvartersgårdar är lämpliga 
nybyggnadsformer med tanke på bullret. 

För att få stadskänsla och tydligare, vackrare gaturum 
bör bebyggelsen i Burlöv Centrum placeras längs med 
gatorna. Bebyggelsens placering i kvarterens ytter-
kanter ger en öppen, grön innergård innanför. Denna 
byggnadsstruktur ger möjlighet till uteplatser och mö-
tesplatser med acceptabel bullernivå inne i kvarteren 
för dem som bor där. Denna struktur bör gälla upp till 
cirka 1 km från Burlöv Centralstation. Utanför denna 
stationsnära bebyggelse bör tätheten minska efter hand 
och låta sig inspireras av Arlövs villabebyggelse och 
Åkarps bebyggelse med hus i trädgårdar. Husen får 
gärna bestå av flera lägenheter. För att få möjlighet till 
en utemiljö med acceptabel bullernivå bör utformning 
av husen som gatuhus och/eller atriumhus övervägas. 

Källare med bostadsrum bör inte byggas på grund av 
risken för översvämningar. Befintliga källare bör inte 
inredas till bostadsrum eftersom risk finns att de blir 
översvämmade. Däremot är källargarage för bilar ac-
ceptabelt.

All bebyggelsen bör få hög kvalitet både ur gestalt-
nings- och miljösynpunkt genom god arkitektonisk 
utformning, miljöcertifiering och hög energiklass. 
Tegeltraditionen bör få leva vidare parallellt med inslag 
av växtförsedda tak och väggar.

Fönster och entréer
För att platserna ska kännas trygga & nära och gröna 
& sköna måste de få estetiskt tilltalande väggar och 
golv och fönster och entréer ut mot alla offentliga 
rum. Även i den befintliga stadsväven bör fönster och 
entréer i bottenvåningarna, ut mot de offentliga gatu-, 
torg- och parkrummen eftersträvas. Detta uppnås ge-
nom att uppmuntra arkitektoniskt kvalitativa fasadänd-
ringar med målet att ta upp fler fönster och entrédörrar 
på befintliga byggnader. Även vid förtätnings- och 
kompletteringsprojekt bör fönster och dörrar ut mot de 
offentliga rummen uppmuntras. 

Blandad bebyggelse
En blandad stad består av omväxlande bostäder och 
arbetsplatser i samma område. Till exempel kan det 
finnas utåtriktad verksamhet såsom en grönsakshandel 
i bottenvåningen och bostäder och/eller kontor i de 
övre våningarna. Eller i områdena med enbostadshus, 
en utåtriktad liten verksamhet i enbostadshuset ”på 

INSPIRATION 

Teglet och byggnadernas variationsrikedom, med tinnar, frontespiser och torn, har stor betydelse för stadsbilden.
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hörnan”. Blandad bebyggelse runt mötesplatserna ger 
mer liv och rörelse under fler av dygnets timmar, än 
enbart bostäder eller enbart arbetsplatser, och därmed 
mer trygghet. I Burlöv finns potential att skapa mer 
blandad stad genom att bygga till vissa områden så att 
de vänder sig ut mot de allmänna gaturummen, för 
att skapa större utbyte med omgivningen. Exempel är 
Svenshögsområdet och Burlöv Centers område som 
skulle kunna förtätas ut mot Lundavägen med butiker 
i bottenvåningarna och bostäder i de övre våningarna. 
Detta skulle ge Lundavägen mer karaktär av stadsgata 
och ge liv och rörelse till platsen, se ritningsförslag i 
avsnittet ”Förtätning längs med infartsvägarna”. Ökad 
känsla av stadsgata kan också uppnås genom att förtäta 
med små verksamhetslokaler som komplement till 
boendet i de homogena småhusområdena, till exempel 
ett ombyggt villagarage eller tillbyggnader med lokaler 
för service eller handel. Detta för att få mer människor 
att röra sig i kvarteren under dagtid, fler lokala arbets-
platser och fler mötesmöjligheter. 

Personintensiva verksamheter
I personintensiva verksamheter arbetar många männ-
iskor tillsammans eller så kommer många på besök 
på en liten yta, helst under många timmar på dygnet, 
till exempel ett kontorslandskap eller en jourbutik. En 
lagerlokal däremot kan bre ut sig på en stor markyta 
men med få anställda och besökare. I stadsbebyggelsen 
mellan motorvägarna bör ges möjlighet till person-
intensiva verksamheter främst i bottenvåningarna (se 
även under rubriken ”Näringsliv och arbete”). Krav bör 
vid nybyggnation, och vid viss förtätning/omvandling, 
ställas på att utformningen ska medge att lokaler i bot-
tenvåningarna finns runt platser, parker, torg och längs 
med huvudgator och potentiella affärsgator.  

Armaturer, skyltar och plank
Val av armaturer och belysning är viktig för både 
trygghet och trivsel. Stilrena skyltar med placering i 
första hand på fasader är att föredra. Skyltar på tak 
bör undvikas. Fristående skyltar bör undvikas i tät 
stadsbebyggelse och trädgårdsstadsbebyggelse ur både 
estetisk och tillgänglighetssynpunkt. Stor omsorg bör 
gälla såväl funktionellt som estetiskt vid val av offent-
liga möbler som papperskorgar, bänkar, skyddsstaket, 
räcken och dylikt. 

Plank och murar högre än cirka 1,2 meter bör und-
vikas för att få en trygg miljö innanför och utanför 
planken (tjuven arbetar mer ostört bakom ett högt 
plank) och för att få gröna och sköna offentliga platser 
och stråk.

Exploateringstal
Exploateringstal används ofta som ett mått på hur 
mycket ett markområde utnyttjas. Talet anger relatio-
nen mellan den summerade ytan av alla våningsplan i 
byggnaderna och den markyta som tas i anspråk. Med 
högre exploatering kan man få in fler bostäder och ar-
betsplatser på samma yta och därmed spara natur- och 
odlingsmark. 

Exploateringstalet blir väldigt olika beroende på hur 
stor markyta man räknar med. Ett område med låg och 
tät bebyggelse kan ha samma exploateringstal som ett 
område med hög gles bebyggelse. Högre hus innebär 
inte att marken utnyttjas effektivare. Högre hus innebär 
fler bilplatser och skuggar mer vilket kräver bredare 
gator och större innergårdar. 

Exploateringstalet är ett kriterium bland många (skala, 
sol- och vindförhållanden, hustyper, funktioner, rörel-
semönster, grönska, markutformning, fasadutformning 
och utformningen av utrymmena mellan husen) som 
måste tas hänsyn till för att åstadkomma en attraktiv 
bebyggd miljö. 

Det nya området i Lomma hamns västra del har ett ex-
ploateringstal på kvartersnivå på cirka 1,3. Bo 01-om-
rådet i Västra Hamnen i Malmö har med sin blandade 
bebyggelse ett exploateringstal på cirka 1,4 på kvarters-
nivå. Ett senare planerat kvarter, Fullriggaren, också i 
Västra Hamnen har ett exploateringstal på cirka 1,5.

Kvarteret, där bland annat Geukahuset ligger, består av 6 stycken 
flerbostadshus byggda mellan 1908-1960-tal med 3-5 våningar.
Exploateringstalet för detta kvarter beläget vid Lundavägen - Dal-
byvägen är 1,87. Siffran är beräknad för det markerade området.  
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Geukahuset, vid Lundavägen i Arlöv, med omgivning 
har ett exploateringstal på 1,87, vilket är mycket tätt 
och innebär att det inte finns mycket mark över till 
gård och grönska. 

Ur exploateringssynpunkt är det inte mycket lönt att 
bygga riktigt höga hus eftersom de ur andra aspekter, 
till exempel krav på solljus, inte kan stå särskilt tätt. Ett 
exempel är Svenshögsområdet som har ett relativt lågt 
exploateringstal på 1,04. 

Svenshögsområdet är byggt under 1970-talet och består av 13 
stycken flerbostadshus med åtta våningar samt garage. Exploate-
ringstalet för området inom de röda linjerna är 1,04. 

En bedömning är att Burlöv är och bör vara urbant 
med samma exploateringstal som nybyggd stadsmiljö i 
Malmö och lite tätare och högre än i Lomma. Området 
närmast Burlöv Centralstation bör därmed bebyggas 
med i genomsnitt fyra-fem våningar och ett exploate-
ringstal på upp till 1,5, för att sedan gradvis bli lägre 
och glesare ju längre från stationsområdet det byggs. 

Exploateringstalet för detta område med åtta parhus i Åkarp är 
0,22. Parhusen är i ett plan och byggda 2006. 

Är förutsättningarna för täthet och höjd på hus de-
samma överallt i Burlövs kommun? När är Burlöv helt 
färdigplanerat? Hur många människor får plats att 
arbeta/bo i Burlöv? Under nästa rubrik beskrivs förut-
sättningarna för ett område i taget.

Bebyggelseområden
I stort sett alla bebyggelseområden i det valda 2030-be-
byggelsescenariot ligger mycket stationsnära invid 
redan befintliga stationer. I beskrivningarna nedan 
kan man även tydligt se Burlövs kommuns redan idag 
blandade och levande bebyggelsekaraktär med både 
bostäder och arbetsplatser. Kartan på nästa sida och 
följande bebyggelseområdesbeskrivningar visar över-
siktligt bedömda maximala utbyggnads-, förtätnings-, 
kompletterings- och omvandlingsmöjligheter inom det 
valda 2030-bebyggelsescenariots utbredningsområde. 
Som beskrivet under avsnitten ”Förtätningsscenario”, 
”2030-bebyggelsescenario” och ”Bebyggelsetakt” be-
döms bara cirka hälften av den nya bebyggelsemöjlig-
het vara utnyttjad år 2030. I vilken ordning områdena 
sedan bedöms kunna byggas ut står att läsa under 
rubriken ”Önskvärd etapputbyggnad”.

Följande områdesbeskrivningar och bebyggelsemöj-
ligheter ska ses som översiktliga riktlinjer inför kom-
mande mer detaljerade prövningar genom detaljplan. 
Vid dessa prövningar måste hänsyn tas till de risker 
och miljöfrågor som redovisas, område för område, 
i tabellen under rubriken ”Ställningstaganden och 
konsekvenser” i kapitlet  ”Miljö, risker, säkerhet och 
sårbarhet”. Dessutom måste hänsyn tas till de värdeful-
la områden som, område för område, finns redovisade 
i tabellen under rubriken ”Ställningstaganden och kon-
sekvenser” i kapitlet ”Grönt och värdefullt”. Slutligen 
måste hänsyn tas till alla övriga ställningstaganden för 
markanvändningen som redovisas i Framtidsplanen.

Det är viktigt att framhålla att Framtidsplanen visar 
den hållbara riktningen, vägen framåt med sikte på 
år 2030 och därefter. Förändringar går idag väldigt 
fort. Mycket kan hända under denna tid: företag med 
skyddsavstånd kan flytta eller lägga ner, bilar och tåg 
kan komma att bli tystare, säkrare och kunna parkeras 
mer yteffektivt. I beräkningarna för hur många som 
kan flytta in i respektive område har hänsyn tagits till 
mark för grönstruktur, skolor, vård och dylik kommu-
nal service. Vidare har hänsyn tagits till att verksamhe-
ter planeras in i bottenvåningarna i flera av områdena. 
Bedömningarna för antalet arbetstillfällen ska ses som 
en grov uppskattning för områdena. Siffrorna för be-
folkningen och arbetstillfällena utgår från statistik för 
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2012. För mer beskrivningar som kan påverka områ-
denas utveckling hänvisas till Framtidsplanens övriga 
rubriker. 

Arlöv
Område 1
Området i vilket magneterna Burlöv Centralstation 
och Burlöv Center ingår är det område i hela Burlövs 
kommun som bedöms ha störst potential att utvecklas. 
Målet är att, genom förtätning och omvandling, 
åstadkomma ett nytt attraktivt centrum, en mötesplats, 
för hela kommunen och för alla kommunens invå-
nare. Detta blir då också kommunens huvudentré och 
mötesplats för besökare från hela Öresundsregionen. 

Byggnaderna bör förläggas så nära spåren som möjligt. 
Fasaderna mot järnvägen bör få en välkomnande, grön 
och om möjligt öppen utformning.

I detta centrumområde bör handeln, som är utmär-
kande för kommunen, få fortsatt stort utrymme i de 
nya byggnadernas bottenvåningar. De övre våningarna 
i byggnaderna längs med järnvägen bedöms bli attrak-
tiva för kontor, gärna huvudkontor, och andra per-
sonintensiva verksamheter som service, kultur, hotell 
och konferenslokaler. Innanför dessa från järnvägen 
sett är det framför allt olika former av bostäder som är 
lämpligt i våningarna över de mer publika öppna bot-
tenvåningarna. 
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Kommunens yta uppdelad i olika delområden. Riktlinjer för bebyggelseutvecklingen i områdena finns beskrivna i detta kapitel.
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Målet är att bygga tät stad som är trygg, nära, grön, 
skön och ger liv och rörelse. Detta innebär, bland annat, 
dörrar och fönster ut mot Lundavägen, Kronetorpsvä-
gen, Vånggatan och de nya gaturummen och platserna 
i området. Förtätningen bör utformas med hög arki-
tektonisk kvalitet och med uppfinningsrikt tillförande 
av stadsmässig grönska, så att det blir grönt och skönt. 
Vidare bör utrymme ges för mångfald och mångkultur. 
Hushöjder på i huvudsak fyra våningar och en exploate-
ringsgrad på 1,5 är här eftersträvansvärt. 

Om Burlövs kommun ska ha ett högt hus, ett landmär-
ke, är det här i centralstationens omedelbara närhet det 
bör byggas och i en skala som passar i Burlöv. Hur högt 
detta hus bör byggas måste studeras närmare, men ett 
riktmärke skulle kunna vara cirka 10-14 våningar, det 
vill säga strax över de högsta nuvarande husen i kom-
munen för att visa att detta är hela Burlövs gemensam-
ma centrum. Ska byggnaden kännas som ett positivt 
landmärke för invånare och besökare, måste botten-
våningen utformas inbjudande och öppen för alla och 
högsta våningen vara tillgänglig för allmänheten med 
utsiktsrum, restaurang eller dylikt. Byggnaden måste 
givetvis också vara miljövänlig och vacker. 

När kommunens organisation växer kan det också bli 
aktuellt med ett nytt kommunhus - medborgarhus. En 
mycket lämplig placering är då vid det nya stationstor-
get mellan Burlöv Centralstation och Burlöv Center.

Vid förtätning med bostäder i anslutning till Lunda-
vägen, Burlöv C och Svenshög (se illustration under 
rubrik ”Förtätning längs med infartsvägarna”) kommer 
hänsyn att tas till buller, störningar från verksamheter i 
köpcentret samt framkomlighet och angöringsytor för 
trafik. 

 
Kvällsbild av gestaltningsförslag för Burlövs Centralstation och 
Burlöv Centrum. Illustration: WSP. 

I område 1 bedöms cirka 3 300 personer kunna bosätta 
sig jämfört med idag (2012) då ingen bor i området. 

Vidare uppskattas grovt cirka 1 360 nya arbetstillfäl-
len kunna tillskapas. Ihop med de cirka 740 som redan 
finns i området skulle det bli totalt 2 100 arbetstillfäl-
len.

Område 2
Arlövs företagsby är en av Sveriges första och anlades 
under 1960-talet. Den ligger lika stationsnära som 
område 5, det vill säga inom 600 m från stationen, och 
har därför på sikt också stor utvecklingspotential. Här 
bör en omvandling och förtätning mot en blandad stad 
med mer personintensiva verksamheter eftersträvas. 
Verksamheterna bör vara av centrumkaraktär och inte 
kräva skyddsavstånd till kontor/bostäder. Exempel 
på sådana verksamheter är forskning, service, kontor, 
hotell, detaljhandel och restaurang. 

En exploateringsgrad på upp mot 1,5 och en höjd 
på husen på 4-5 våningar bör kunna tillåtas närmast 
centralstationen. Det är viktigt att dessa byggnader 
får öppna och spännande bottenvåningar som helst 
även är publika. I övrigt bör tre våningar i genomsnitt 
eftersträvas.  

När järnvägsstationen på Lommabanan, Arlövs station, 
har kommit igång, troligtvis inte förrän efter 2020, blir 
Företagsvägen en mycket viktig länk i stadsväven. Med 
en järnvägsstation i var ände ges första parkettläge för 
nya personintensiva centrumverksamheter och på sikt 
även fler boende. Hela område 2 blir med stationen på 
Lommabanan ännu mer stationsnära. En utmaning 
i detta område är att en del av de befintliga verksam-
heterna kräver skyddsavstånd. Inga nya verksamheter 
som kräver skyddsavstånd bör tillåtas, se även kapitlet 
”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”. 

Befintliga detaljplaner bör ses över och om möjligt 
ändras så att endast företag med acceptabla skydds-
avstånd kan tillåtas. Befintliga skyddsavstånd bör ses 
över och om möjligt minskas till exempel med tekniska 
åtgärder. Ytterligare en utmaning är den storskaliga 
kvartersstrukturen och ett gatunät som skulle behöva 
bli mer finmaskigt. Detta skulle kunna åstadkom-
mas genom att, i samarbete med fastighetsägarna, 
anlägga nya gator på befintliga fastighetsgränser, med 
halva gatan på var sida om gränsen. Vidare bör yta 
för parkmark, som bedöms viktig för att området ska 
kunna utvecklas i linje med målet om trygg, grön och 
skön stadsbebyggelse, om möjligt tillskapas i området. 
Innan omvandling av området sker bör ställning tas till 
hur stor del av den äldsta delen av företagsbyn som ska 
bevaras för framtiden, vilket bör göras i samband med 
omarbetningen av Bevarandeplanen.
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I område 2 bedöms antalet arbetstillfällen, med förtät-
ning på marken och på höjden, på lång sikt kunna 
utökas från dagens (år 2012) cirka 1 500 till cirka 4 900. 
På ännu längre sikt bör området kunna utvecklas till 
blandstad med både arbetsplatser och bostäder.

Område 3
I Arlöv finns det ett större, relativt obebyggt område 
om cirka 100 ha: Kronetorpsområdet. Området ligger 
mycket stationsnära, det vill säga inom 1,5 km från 
Burlöv Centralstation. Intill området finns målpunk-
terna Burlöv Centralstation och Burlöv Center vilka 
ger mycket goda förutsättningar att locka boende och 
näringsliv till platsen. 

I stationsnära lägen som detta är det ur tillväxt- och 
miljösynpunkt bra att utnyttja marken väl, det vill 
säga främst för bostäder men även för personintensiva 
arbetsplatser. På grund av närheten till stationen och 
orienterbarheten i, och förståelsen av, stadsbyggnaden 
bör det byggas högst och tätast närmast stationen. I 
området närmast stationen bör målsättningen vara ett 
exploateringstal på upp till 1,5 och en byggnadshöjd på 
upp till i genomsnitt fyra-fem våningar. Därefter bör 
bebyggelsen bli gradvis lägre och glesare ju längre från 
stationen det byggs.

 
Konceptbild för byggnadshöjderna i Kronetorpsområdet. Närmast 
Burlöv C bör byggnadshöjderna vara i genomsnitt fyra våningar. 
Därefter bör bebyggelsen bli gradvis lägre ju längre från stationen 
det byggs. 

Detta innebär möjlighet att bygga ”stad” med kring-
byggd tät kvartersbebyggelse och citykänsla. Kring-
byggd kvartersbebyggelse är också en bra metod för 
att utestänga buller och få tysta, mer privata, gröna 
innergårdar. Hus med entréer mot Lundavägen och 
Kronetorpsvägen bör få skyddade gårdar bakom husen. 

Det bedöms också att bullersituationen kan bli bättre 
genom att en skyddande vägg av hus byggs längs med 
Lundavägen och Kronetorpsvägen.

Konceptbild för tätheten i Kronetorpsområdet. Närmast Burlöv 
C blir bebyggelsen som tätast (mörkare röd färg i kartan) med ett 
exploateringstal upp till 1,5, för att sedan bli glesare ju längre från 
stationen det byggs. Utmed Lundavägen kan bebyggelsen också 
tillåtas bli lite högre (markerat stråk i kartan).

Det blir ingen trevlig stad om inte även goda och väl 
gestaltade gröna, sköna, trygga och nära offentliga 
park-, gatu- och torgrum åstadkoms. För att få tydliga 
offentliga rum i staden behövs väggar runt platserna i 
form av byggnader. För att åstadkomma trygga, nära, 
gröna och sköna stadsmiljöer krävs, förutom väl pla-
nerad bebyggelse och fina offentliga rum, även liv och 
rörelse. Detta kan fås genom att blanda bostäder med 
lämpliga centrumverksamheter.

Verksamheterna bör i första hand lokaliseras till bygg-
nadernas bottenvåningar i områdena närmast Burlöv 
C, parallellt med järnvägen fram till stadsparken och 
utbildnings- och aktivitetsområdet, längs med Lunda-
vägen, längs med Kronetorps allé och på Kronetorps 
gård, som blir stadsdelscentrum. Särskilt strategiska 
kvartershörn bör utnyttjas för publika verksamheter 
i området. Verksamheter som vore intressanta här är 
vidareutbyggnad av den redan framgångsrika handeln, 
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dock i en mer småskalig och mot gaturummen utåtrik-
tad form. Även restauranger, service, gym, bio, andra 
nöjesbranscher, kontor, hotell, konferens- och mötes-
lokaler med flera centrumverksamheter välkomnas. 
Inom 600 m från stationen bör de riktigt personaltäta, 
publika och utåtriktade arbetsplatserna lokaliseras. 

För att åstadkomma stadskänsla och täthet i bebyg-
gelsen måste parkeringsytor, onödig gatumark och 
gräsmattor tas i anspråk för byggnader. Problem är den 
befintliga fördelningsstationen (transformatorstation) 
och elledningarna till fördelningsstationen. En lämplig 
lösning för att dölja fördelningsstationen kan vara att 
i anslutning till denna placera ett parkeringshus för 
långtids-, boende- och verksamhetsparkering, gärna 
med grönskande väggar och tak. Elledningarna fram 
till ställverket bör grävas ner så nära järnvägsrälsen 
som möjligt, se vidare i kapitel ”Miljö, risker, säkerhet 
och sårbarhet”. I området inom 1 km från Burlöv C är 
det med ovanstående resonemang möjligt att få in strax 
över 5 000 boende och cirka 500 arbetstillfällen.

Väster om Lundavägen föreslås mark avsättas för en 
ny park och ett nytt Burlövsbad. Med denna place-
ring hamnar de mitt i kommunen, och på så sätt mest 
tillgängligt för flest burlövsbor. Samtidigt hamnar de 
på gränsen till, men inte helt inom det mest stations-
nära området, inom 1 km från Burlöv C, där bebyg-
gelsen bör byggas tätare. Burlövsbadet kan med denna 
placering lämpligen samordnas med den skola eller 
skolor med idrottshall/multihall, eventuell fritidsgård 
och någon/några av de förskolor som på sikt kom-
mer att behövas i området. Badhuset skulle också 
kunna rymma kiosk, café och restaurang med utsikt 
över stadsparken. När det gäller skolor är det viktigt 
att skolbarnen skyddas från järnväg och buller. Öv-
riga förskolor som behövs, placeras lämpligen intill 
Kronetorpsparken som ligger ungefär lika långt från 
stationen. Tillräckligt med mark måste avsättas nu, för 
denna framtida service. Dessa servicebyggnader bör 
byggas i flera våningar och, där så är möjligt, samord-
nas med annan verksamhet. Eventuellt kan det byggas 
studentlägenheter för exempelvis Alnarpsstudenter i de 
övre våningarna.

Den nya parken är tänkt att utformas som en stor 
stadspark för alla burlövsbor - ”Burlövsparken”. 
Förskolor och skolor placeras lämpligen så att parken 
kan utnyttjas som utökad skolgård. Om parken görs 
tillräckligt stor eller om annat lämpligt område anord-
nas i direkt närhet till parken, till exempel längs med 
järnvägen, kan även skolans idrottsbehov och invånar-
nas fritidsidrottsbehov, tillfredställas. 

Både badhus, skola och eventuell multihall används 
med fördel som fonder till gaturum, parker och platser 
för att få orienterbarhet och skönhet. Att kvarteren 
förskjuts sinsemellan för att åstadkomma dessa fonder, 
gör att gatu rummen buller- och vindskyddas. Kortare 
gatupartier ger även lägre hastigheter. Troligtvis behövs 
också ett parkeringshus i anslutning till aktivitetsom-
rådet. Placeringen av byggnader utmed Södra stamba-
nan, som exempelvis ett parkeringshus, bör göras så att 
bullret minskar i området. 

Området upp till 1,5 km från stationen bedömdes 
redan i den fördjupade översiktsplanen för Arlöv44 mer 
lämpat för bebyggelse, än för nuvarande jordbruks-
ändamål, på grund av motorvägarnas och befintlig 
bebyggelses avgränsande effekt och närheten till järn-
vägsstationen och till busstråket på Lundavägen. Redan 
idag (år 2013) används marken i Kronetorpsområdet 
till hälften till annat än öppen jordbruksmark, till 
exempel Burlövsbadet, fotbollsplaner och affärslokaler. 
Cirka 28 % av marken är redan detaljplanerad. När-
heten till Burlöv Centralstation och Burlöv Centrum 
bedöms vara av stor betydelse. Ett kompletterande 
busshållplatsläge föreslås på Lundavägen för att Burlövs 
nya invånare ska få samma busshållplatstäthet som 
övriga invånare längs med Lundavägen. 

Kronetorpsområdet bör, trots riksintresse för kultur-
miljö, kunna bebyggas med tät stationsnära bebyggelse, 
och själva gårdsmiljön Kronetorps värden avses skyd-
das genom detaljplan, se även under rubriken ”Riks-
intresse för kulturmiljö”. Området upp till 1,5 km från 
Burlöv C bedöms, förutom för skol-, bad- och idrotts-
ändamål, framför allt vara lämpligt för olika sorters 

44 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011.

Sektion genom allén med gårdsmiljön till höger och nya kvarter till vänster där byggnaderna blir högre närmare Burlöv C. Illustration: 
Johan Celsing Arkitektkontor AB.
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bostadsbebyggelse. Runt Kronetorps gård planeras till 
exempel för boende för seniorer. Kronetorps gård och 
park inbjuder även till samlande, utåtriktade verksam-
heter som restaurang, service av olika slag, förskola, 
kultur och möten. För att säkra gårdens betydelse och 
en riktigt hög kvalitet i området runt gården har (år 
2012) en arkitekttävling för cirka 300 lägenheter hållits.

Detaljplan för del av

Kronetorp 1:1
Kronetorps gård i Arlöv/Åkarp, Burlövs kommun,
Skåne län
Upprättad av Planavdelningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2013-01-24
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Allén upp till Kronetorps gård

Gårdsmiljö

Från Lundavägen

FÖRHANDSKOPIA 2013-09-11

 
Utkast för de första kvarteren närmast gårdsbyggnaden utefter den 
utökade allén. I bottenvåningarna mot gatan är det tänkt att det ska 
finnas möjlighet för butikslokaler, en handelsgata som sträcker sig 
från Kronetorps gård till Burlöv C. Mangårdsbyggnadens trädgård 
och de historiska vägarna bildar mellanrum mellan ny och historisk 
bebyggelse. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Den norra delen av området ligger lika nära Åkarps 
station som Burlöv Centralstation. Det vore en fördel 
om Åkarps bebyggelse med sina fina patriciervillor 
kunde vara en förebild i den norra delen av Krone-
torpsområdet. Kanske en modern, mångsidig variant 
med möjlighet till både enfamiljsboende och flerfa-
miljsboende. Även här bör bullersituationen påverka 
val av hustyp, kanske en modern patriciervilla i atri-
umform. 

Kronetorps gård och park kan i framtiden få en tydlig, central och 
offentlig roll i stadsbebyggelsen, nära och tillgänglig för Burlövs in-
vånare och besökare. Med en breddad allé blir vyn på fotot synligt 
längs med hela allén.

Sektion för kvarteret närmast gården där den förstärkta fyrradiga 
allén med både gamla och nya träd leder fram till huvudbygg-
naden, som i sin helhet syns i fonden. Illustration: Johan Celsing 
Arkitektkontor AB.

Delen av Kronetorpsområdet närmast Burlöv C bedöms, 
efter kvarteren närmast intill gården, vara den del som 
bör byggas ut först och i samma täthet och höjd som 
planeras runt Burlöv C och Lundavägen. Även kvarteret 
i centrala Arlöv med Geukahuset kan fungera som in-
spiration. Områdets norra del bedöms kunna byggas ut 
med början i de delar som idag inte används. På längre 
sikt bedöms även det resterande området behövas byg-
gas ut med tätare bebyggelse för att tillgodose bostads-
försörjningen och den service i form av skolor, förskolor, 
fritidsverksamhet och så vidare som krävs.

Höjden på byggnaderna i området mellan 1 km och 
1,5 km från Burlöv C bör vara 2-3 våningar och täthe-
ten lite mindre än i området närmast stationen. Bebyg-
gelsen närmast 1-kilometergränsen, Lundavägen och 
de offentliga servicebyggnaderna kan byggas lite högre. 
De offentliga byggnaderna bör byggas spännande och 
framträdande med en hög arkitektonisk kvalitet som 
alla invånare i Burlöv kan känna stolthet över. Kvar-
tersstrukturen från området 1 km från stationen bör 
fortsätta utåt men här med en större öppenhet, mer i 
likhet med de äldre kvarteren i trädgårdsstaden Åkarp. 

Som underlag för detaljplaneringen i Kronetorps-
området har ytterligare en arkitekttävling påbörjats, 
denna med syfte att ta fram en bärande idé för hur hela 
Kronetorpsområdet ska gestaltas, kvalitetssäkras, infra-
strukturförsörjas och etapputbyggas. Tävlingen beräk-
nas vara genomförd våren 2014. Därefter tar vinnaren 
fram en ”skelettplan” som kommer att bli en detaljplan 
för infrastruktur och de offentliga rummen och bygg-
naderna i området. Skelettplanen inklusive, beskriv-
ningar, visionsbilder och kvalitetsprogram kommer 
även att utgöra program för kommande detaljplaner. 
I område 3 bor idag (år 2012) cirka 35 personer. Här 
bedöms cirka 7300 invånare kunna bo när området är 
färdigbyggt. Idag (år 2012) arbetar cirka 60 personer i 
området och i framtiden cirka 675.

Område 4
Svenshög är ett storskaligt men för boende väl pla-
nerat område med en stor park i mitten. Parken är 
mycket viktig för området, eftersom här bor många 
invånare på en relativt liten yta utan egna trädgårdar. 
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Dessutom vetter två stora förskolor och en skola, som 
planeras utökas, direkt ut till parken utan avskiljande 
bilväg. Området är mycket stations-, busshållplats- och 
centrumnära men introvert. Det vill säga, det vänder 
baksidan mot de kringliggande vägarna, Lundavägen 
och Kronetorpsvägen. Här finns stora möjligheter till 
förtätning med bostäder och arbetsplatser, till exempel 
handel. Längs med båda sidor på Kronetorpsvägen och 
Lundavägen bör parkeringsplatser, onödiga vägytor 
och gräsytor omvandlas till attraktiv stadsbebyggelse 
som vänder sig ut mot de offentliga rummen. 

Byggnaderna längs med dessa vägar bör vara 3-5 
våningar höga, innehålla utåtriktade verksamheter och 
arbetsplatser i bottenvåningarna samt boende i de övre 
våningarna. Parkeringshus placeras på lämpliga ställen 
och i den mån det behövs i detta stations- och buss-
nära läge. När samma omvandling görs på båda sidor 
av Lundavägen och av Kronetorpsvägen, ger detta 
möjlighet att omvandla vägarna till levande stadsgatu-
rum med breda trottoarer, uteserveringar, bokaler och 
dylikt. Här är det mycket viktigt med utformningen, 
speciellt av husens bottenvåningar, se under rubri-
ken ”Arkitektur och stadsutformning”. Bakom de nya 
byggnaderna ges möjlighet till bullerskyddade gröna 
uteplatser och gårdar som i sin tur är sammanknutna 
med den centrala parken. Även Svenshögsparken blir 
mer bullerskyddad av de nya byggnaderna. Den västra 
delen av området skulle kunna förtätas med upp till 
3-5 våningar, med skola i flera plan och i övrigt med 
befintlig service i bottenvåningarna och bostäder i de 
övre planen.

I område 4 bedöms maximalt cirka 800 nya invånare, 
utöver de cirka 2 000 som bor där idag, kunna bosätta 
sig och då framför allt längs med Lundavägen. I första 
hand i bottenvåningarna till dessa hus bedöms cirka 
85 nya arbetstillfällen tillskapas vilket ger cirka 300 
arbetstillfällen i området.

Område 5
Detta område ligger mer perifert och mer inklämt 
mellan järnvägen och Västkustvägen, vilket ger större 
bullerproblem och gör att förtätning med bostäder inte 
bör ske. Området ligger dock inom 1 km från stationen 
och förtätning med mer personintensiva verksamhe-
ter anses därmed lämpligt. Områdets nordöstra del 
kommer att behövas för dagvattenhantering, se vidare 
under rubriken ”Klimat” och ställningstagandekartan i 
slutet av kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”. Här 
skulle enligt bedömningen kunna tillskapas cirka 280 
arbetstillfällen vilket ger totalt cirka 800 arbetstillfällen.
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Område 6
Område 6 är ett bostadsområde som enligt förra 
översiktsplanen, ÖP98, borde omvandlas till industri-
område. På grund av det stationsnära läget bedöms 
nu istället att området bör bevaras eller ges möjlighet 
att på längre sikt förtätas med högre och fler bostäder/
lägenheter. Detta kan ske genom ombyggnation eller 
rivning och nybyggnation. På sikt bör hela det stations-
nära området nordväst om järnvägen utvecklas med 
inriktning mot mer tät, blandad bebyggelse med början 
längs med den del av Företagsvägen som ligger mellan 
järnvägsstationerna. Detta för att få fler boende och 
anställda som kan röra sig i, och se ut över, stationsom-
rådena som därmed blir och känns tryggare. 

Inom område 6 finns även mark som kan fortsätta 
att utvecklas som parkmark, för att göra både detta 
område och område 2 mer grönt. Parken ligger väldigt 
nära Burlöv Centralstation och blir, om den knyts ännu 
tydligare till centralstationen, Burlövs ”Stationspark”. 
Attraktivt utformad erbjuder den en värdig entré till 
Burlövs kommun. I område 6 bedöms fram till 2030 
några nya boenden kunna tillskapas och, eftersom det 
gränsar till vägen mellan Burlöv C och den kommande 
Arlövs station, ett antal arbetstillfällen inom handel/
service/cafébranschen. 

Område 7
Området är ett stationsnära ”färdigt” bostadsområde 
där endast mindre förtätningar med bostäder och 
möjlighet till bostadskomplement i form av mindre 
verksamheter som till exempel frisör, mindre kontor 
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och dylikt kan komma i fråga, företrädesvis längs med 
Lundavägen. Grupphusområdet i områdets nordöstra 
del bör få tillägg till gällande detaljplan som värnar den 
sammanhållande tegeltraditionen med tegeltak och 
tegelväggar. 

Längs med Lundavägen, dit de flesta bostadshusen 
idag vänder sina baksidor, skulle denna omvandling/
komplettering med fler utåtriktade verksamheter, till 
exempel bokaler, kunna bidra till ett tryggt och nära 
gaturum med mer liv och rörelse. Det är mycket viktigt 
att åstadkomma så lite hårdgjord yta och så mycket 
grönska som möjligt vid en sådan förtätning. Området 
bedöms inte kunna förtätas med några fler bostäder, 
däremot kan ovan föreslagna bostadskomplement ge 
några nya arbetstillfällen.

Område 8
Kyrkan ligger fantastiskt vackert i fonden på Lunda-
vägen norrifrån. Kyrkan med kyrkogård och försam-
lingshem bidrar till det gröna och det sköna både längs 
med Lundavägen och Dalbyvägen men en förtätning 
bedöms ändå kunna göras. Därför har området detalj-
planelagts för flerbostadshus, i den östra delen. Även 
i områdets sydvästra del finns möjlighet att förtäta 
längs med Dalbyvägen. Kyrkan annonserar att Arlövs 
centrum, med sin blandade bebyggelse med skolor, 
verksamheter, flerbostadshus, Medborgarhuset och 
Sockerbitstorget, närmar sig. Här är det viktigt att 
behålla och utveckla det liv och den rörelse som redan 
finns genom fler kvällsöppna och blandade aktiviteter. 
För att detta centrala och viktiga område ska bli mer 
grönt, skönt, gång- och cykelvänligt krävs samordning 
och omsorg i utformningen av de offentliga gaturum-
men, dess väggar och dess möblering. Norr om Lunda-
vägen ligger flera servicefunktioner i bevarandevärda 
byggnader. Utemiljön längs med Lundavägen och 
Dalbyvägen bort mot Burlövs blivande centrum och 
centralstation behöver ses över. I området bedöms en 
förtätning med cirka 200 nya invånare utöver dagens 
(år 2012) cirka 800. Ett fåtal arbetsplatser skulle också 
kunna tillskapas.

Område 9
Området ligger inom 1 km från Burlöv Centralstation, 
ungefär 200 m från Arlövs nya kommande station på 
Lommabanan, Arlövs station, och dessutom mycket 
nära Arlövs centrum med den service som finns där. 
Området är idag bebyggt med en storskalig enplans-
byggnad och parkeringsplatser. Detta sammantaget ta-
lar för att området bör ges möjlighet att omvandlas och 
förtätas till den stationsnära, personintensiva blandstad 
som är beskriven tidigare i detta kapitel, (med en höjd 

och täthet som tangerar Arlövs centrums, det vill säga 
hushöjder på 3-5 våningar och ett exploateringstal på 
upp till 1,5). Lommavägens gaturum är här nedsänkt, 
brett och ödsligt. Det krävs en avsmalning av bilvägen 
till förmån för gång, cykel, allé, vackra trappor, plante-
ringar och ramper för att knyta ihop gaturummet med 
området. 

När området utvecklas krävs en omstrukturering av 
befintlig verksamhet och mark som bär spår av indu-
stri. Dessutom behövs god planering alternativt omlo-
kalisering av samhällsviktig verksamhet (brandstation). 

Idag bor här ingen och i framtiden skulle här kunna 
bo cirka 350 invånare. Här finns cirka fem arbetstillfäl-
len idag (år 2012) vilket minst skulle kunna fördubblas 
men i mer centrumbetonade verksamheter som kräver 
mindre yta per anställd. 

Område 10
Område 10 är relativt tätbebyggt med bostadsbebyg-
gelse, stationsnära till både Burlöv Centralstation och 
Arlövs nya kommande station på Lommabanan. Där-
för bör viss förtätning, med exempelvis 2-3 våningar 
höga bostadshus, på lång sikt kunna tillåtas i lämpliga 
lägen. Även vissa kompletterande verksamheter till bo-
stadsändamålet bör tillåtas för att området ska få mer 
närservice, liv och rörelse under fler timmar på dygnet. 
Skolgårdarnas samspel med befintliga parker är viktigt. 
Det bör undersökas om koloniträdgårdarna behöver 
utökas eller om parkmark är att föredra för området. 
Även så kallad ”stadsodling” skulle kunna vara aktuellt. 
Här bedöms befolkningen max kunna öka från cirka 
1 840 till 1 940 personer och arbetstillfällena med ett 
fåtal till 160.

Område 11
Här är ett för Arlöv karakteristiskt bostadsområde med 
höga hus. Dessa hus bildar tillsammans den välkända 
vyn från väg E22.10 där de sticker upp bakom sin 
täta gröna trädridå, gestaltad av landskapsarkitekt Per 
Friberg. Skolan ligger strategiskt mitt i områdets park, 
omgiven av gröna gräsbevuxna ytor och kullar. Bul-
lersituationen i parken är under utredning (år 2012) 
med målet att åtgärdas så snart som möjligt. Området 
vänder sig idag (år 2012) i stort sett fullständigt från 
Dalbyvägen. Dalbyvägen skulle här med fördel kunna 
förtätas med nya byggnader för utåtriktade verksamhe-
ter i bottenvåningarna och bostäder däröver. Hushöj-
derna bör i huvudsak vara cirka fyra våningar. 

Dessa byggnaders bottenvåningar bör göras detaljrika 
och förses med entréer och skyltfönster som vänder 
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sig mot Dalbyvägen för att ge denna mer stadskaraktär 
och göra den mer trygg och skön. Området ligger både 
inom stationsnära läge till Burlöv Centralstation och 
inom det goda kollektivtrafikstråket med buss längs 
med Lundavägen. Den bilparkering som ändå behövs, 
löses genom parkeringshus eller om möjligt i parke-
ringsgarage. Här bedöms invånarantalet kunna öka 
med cirka 100 personer från dagens (år 2012) invånar-
antal på cirka 2 815. Antal arbetstillfällen på cirka 210 
skulle kunna öka till cirka 225.

Område 12
Området närmast korsningen Lommavägen-Lunda-
vägen med det kulturellt värdefulla Geukahuset är 
det mest stadslika och tätbebyggda i Arlöv. Denna 
city-karaktär bör förstärkas genom skönare utform-
ning och bättre utnyttjande av Dalbyvägens gaturum 
och Sockerbitstorget som mötesplats för exempelvis 
uteserveringar. Området ligger inom stationsnära läge 
till Burlöv C och inom det goda kollektivtrafikstråket 
för buss på Lundavägen, varför möjligheten att förtäta 
längs vägen, exempelvis i områdets sydvästra del, bör 
utnyttjas. Här bedöms antalet boende kunna öka med 
cirka 90, från cirka 820, och antalet arbetstillfällen med 
cirka 20 från cirka 210. 

Område 13

Arlövs sockerfabrik anlagd 1869 har haft och har fortfarande stor 
betydelse för Burlöv.

I område 13 ligger Arlövs legendariska sockerfabrik 
och Arlövs bibliotek med sin park, Boklunden. Längs 
med detta område föreslås ett stråk som knyter ihop 
och förstärker den övergripande grönstrukturen, se 
vidare i kapitlet ”Grönt och värdefullt”. Även kontakten 
mellan Medborgarhuset, biblioteket och Sockerbitstor-
get bör förstärkas genom omvandling av Lommavägen 
och dess omgivningar. Viss förtätning kan eventuellt 
ske bakom Sockerfabrikens huvudbyggnader mot Mal-
mö. Inga nya verksamheter som kräver skyddsavstånd 

bör tillåtas. I område 13 bedöms inga nya invånare 
kunna flytta in utöver de cirka 60 som redan bor i om-
rådet och inte heller särskilt många fler arbetstillfällen 
utöver de cirka 250 som redan finns. Med fler invånare 
kommer kommunen att behöva utöka den kommunala 
servicen. Detta kräver mer yta och på sikt ett nytt med-
borgarhus, företrädesvis placerat vid Burlöv C.

Område 14
Detta är ett område som tidigare delvis har använts 
för industriändamål, med de eventuella markmiljö-
föroreningar som det innebär, den delen står nu tom. 
I områdets östra del, längs Lommavägen, finns fler-
bostadshus i tegel och tre våningar. I sydöst finns en 
del små gatuhus och ett kulturhistoriskt värdefullt hus 
som kallas Skriv-Rit-huset efter ett tidigare företag som 
verkat där. 

En undersökning behövs om hur husen längs järn-
vägen och den tomma markytan längs gränsen till 
Malmö och Kalineån kan användas i framtiden. Även 
huruvida den befintliga bebyggelsen i området kan 
förtätas med ytterligare byggnader bör undersökas. Det 
finns potential i Kalineån som skulle kunna utgöra det 
blåa i ett nytt grönområde som knyter samman Malmö 
Burlövs golfbanan med Spillepeng. Samtidigt gör ån 
och närheten till Öresund att området hotas av framti-
da översvämningar och måste höjas alternativt skyddas 
på annat sätt om det ska bebyggas. 

Positivt vore om området kunde göras attraktivt genom 
ny bebyggelse med bostadsändamål och/eller små-
verksamheter som är förenliga med bostadsändamålet 
och en kombinerad park/översvämningsyta. Området 
ligger till cirka 1/3 inom 1 km från den kommande nya 
lokalstationen på Lommabanan vilket, om markförore-
ningar, skyddsavstånd med mera kan lösas, ger möj-
lighet till relativt tät bebyggelse med i genomsnitt 2-3 
våningar. Möjlighet skulle kunna ges till någon högre 
bebyggelse i linje med de punkthus som finns i område 
15. 
 
En stor del av området ligger dock inom skyddsom-
råde från industrier och under 3 m över havet. Önsk-
värt vore om industriområdet i Malmö mellan Sege 
å och Arlöv kunde utvecklas mot verksamheter som 
inte kräver skyddsavstånd och så småningom blandad, 
havsnära stad. 

I område 14 bor idag cirka 385 personer och här skulle 
i framtiden kunna bo strax över 700. Här arbetar idag 
cirka 50 personer vilket det bedöms kunna göra även i 
framtiden.
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Område 15

 
Bostäder utmed Lommavägen.

Norra delen av område 15 är detaljplanelagd för bo-
stadsändamål, både flerbostadshus och småhus. Planen 
är på väg att genomföras. Byggnaderna som är place-
rade nära och längs med Lommavägen gör att gatu-
rummet bildar en tydligare entré till Arlöv och känns 
mer stadsmässigt och tryggt. De fyra flerbostadshusen 
som tydligt markerar Arlövs gräns har utsikt över Spil-
lepeng, Tågarps hed och Öresund. 

Fyra flerbostadshus markerar Arlövs gräns.

I områdets sydvästra del ligger befintliga låga bostads-
hus tillhörande en bostadsrättsförening. Vidare ligger 
en parkering i de södra delarna av området som bör 
kunna prövas för förtätning. I område 15 bedöms 
ungefär lika många kunna arbeta i framtiden som idag, 
det vill säga cirka 30 stycken. När det gäller boende 
så bedöms en liten förtätning om 50 personer till max 
cirka 830 personer kunna ske.

Område 16
Området ligger inom stationsnära område men bör 
anses relativt färdigplanerat. Den lilla grönstruktu-
ren i områdets mitt får anses som värdefull, för att ge 
en grön dimension åt de båda områdena 16 och 10. 
Området är bullerstört från Västkustvägen, varför 
komplettering med boende inte kan anses vara lämplig. 
Däremot skulle en viss förtätning mellan byggnaderna 
och en försiktig ökning på höjden hos icke störande 
verksamheter kunna vara positiv, eftersom området 

ligger relativt stationsnära. En tätare rad med byggna-
der skulle även kunna bidra som bullerdämpare för de 
bakomliggande områdena. Dock bör möjligheten att 
anordna bostäder med utsikt mot Öresund i bakomlig-
gande områden beaktas vid detaljplaneringen. Antalet 
arbetstillfällen bedöms här kunna utökas med cirka 40 
till cirka 250 i framtiden. 

Område 17
Här har en förtätning redan genomförts med småhus i 
två våningar vid Allégatan och små flerbostadshus vid 
Granliden. Kolonilotterna med sina små stugor är ett 
positivt inslag men koloniområdet bör bli mer öppet 
för allmänheten att flanera i. Granbacken vid Arlövs 
teater och disponentvillans trädbevuxna område är 
också positiva inslag som bör bevaras, utvecklas och 
vara tillgängliga för allmänheten. Grönområdet bör 
utvidgas vid de nya småhusen genom att gräsytan invid 
Kalineån utvecklas och Kalineåns vattendrag görs mer 
synligt och meandrande och knyts till den övergripan-
de grönstrukturen. I området finns även fornlämningar 
som skulle kunna lyftas fram genom bättre skyltning, 
beskrivningar och kopplingar till natur- och kultursti-
gen. 

Område 17 bedöms, med sina 234 invånare och 100 
arbetstillfällen, vara fullbyggt.
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Områdesindelning i Åkarp.

Område 18
Detta är ett stationsnära område som bör ges speciell 
omsorg och knytas tydligt till själva stationen. Nya 
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byggnader bör, om möjligt, placeras nära locket över 
järnvägen, för att ta upp höjdskillnaden om 2 m, och 
istället för en hög mur ge gaturummet väggar med 
fönster och dörrar. Bebyggelsen i området bör kunna 
användas för publikdragande ändamål som till exempel 
café och restaurang. Det viktigaste här är att ta vara på 
möjligheten att göra stationsområdet, inklusive områ-
det vid dammen, till en attraktiv och livlig mötesplats. 
Detta kan åstadkommas genom utbyggnad med fler 
centrumverksamheter och, om möjligt, även bostäder 
längs med spåren. Vidare genom att förbättra det gröna 
och sköna och utveckla Alnarpsån.

Skissförslag för locket över järnvägen med ett torg, cykelparkering-
ar och en miljöstation på locket samt en dagligvarubutik i direkt 
anslutning till locket. Illustration: WSP.

Inom området cirka 600 m från järnvägsstationen är 
förtätning positiv. Det bör undersökas om det är möjligt 
att bygga skolverksamheten i tre våningar. Ett förslag 
är att använda bottenvåningen till förskola och bygga 
studentlägenheter våningarna däröver. Även möjlighe-
ten att kombinera skolverksamheten med andra lokaler, 
till exempel konferens-/föreningslokaler bör undersökas, 
eftersom läget är så kollektivtrafiknära. 

Skissförslag för Åkarps stationsområde med överdäckning över 
järnvägsspåren. I det fortsatta arbetet har det framkommit (2013) 
att stationsbyggnaden kan räddas men inte stinsbostaden. Det 
kommer vidare endast att gå att bygga lättare, mindre byggnader 
uppe på locket. Illustration: Metro Arkitekter och Ramböll.

Idrottsanläggningen tar mycket värdefull stationsnära 
yta i anspråk men behövs för skolverksamheten och 
kan därmed inte flyttas om inte hela skolan flyttas. 
Idrottsanläggningen bör därför istället utformas, till-
gängliggöras och utökas på ett sådant sätt att den ihop 
med Alnarpsån och dammen även kan utgöra en grön/
blå publik lunga och park i trädgårdstaden Åkarps 
centrum. För trygghetens skull bör det finnas bygg-
nader med fönster och dörrar ut mot parken. Område 
18 bedöms kunna utökas med cirka 100 boende och 
90 arbetstillfällen från cirka 200 boende och cirka 160 
arbetstillfällen.

 
Gestaltningsförslag för Åkarps station. Illustration: Atkins.

Upp till cirka 600 m från stationen bör ges möjlighet 
för affärs-, service-, kontors- och annan centrumverk-
samhet förutom bostäder. Gärna publikdragande kom-
mersiella verksamheter blandat med aktivitetslokaler 
för föreningslivet. 

En lite högre täthet och tre-fyra våningar bör eftersträ-
vas inom 600-metersgränsen och närmast järnvägen. 
Här får gärna traditionen med markerade kvartershörn 
och frontespiser fortsätta fast i modern tappning.

Område 19
Öster om stationsområdet finns det ett obebyggt sta-
tionsnära område: Östra Dalslund. Eftersom Åkarps 
befintliga bebyggelsestruktur har en annan karaktär 
och Åkarps station har en annan roll än Burlöv Cen-
tralstation kan områdena 3 och 19 inte behandlas lika 
trots att båda är stationsnära. Det nya området i Åkarp 
bör ändå, eftersom det ligger stationsnära och eftersom 
högkvalitativ jordbruksmark tas i anspråk, bli tätare än 
den befintliga bebyggelsen i Åkarp och få en höjd på 
två till i vissa lägen tre våningar. 

Området bör byggas ut i etapper för att ett område i 
taget ska bli helt färdigt och inte se ut som en byggar-
betsplats under för långa perioder.
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Marken närmast järnvägen och stationsområdet blir 
starkt påverkad av Trafikverkets arbete med att utöka 
Södra stambanan från två spår till fyra spår. I område 
18 är målbilden att återupprätta den gamla järnvägs-
mötesplatsen och utveckla ett nytt centrum med tätare 
bebyggelse som är trygg och nära, grön och skön och 
ger möjlighet till liv och rörelse till nytta för område 
19 och hela Åkarp. Område 19 bedöms lämpligt för 
främst bostadsändamål men gärna med inslag av 
service, framför allt längs spåren och intill sportparken. 

Att bygga flerfamiljshus i centrala Åkarp upp till cirka 
1 km från stationen skulle bidra till ett mer varierat 
bostadsutbud i orten och göra det lättare för både ung-
domar och äldre som kanske inte har möjlighet att bo i 
hus att bo i Åkarp. I område 19 bör en öppnare kvarters-
struktur med varierad bebyggelse från mindre gatuhus 
med flera lägenheter, små flerbostadshus i trädgård och 
enfamiljsbostäder med olika upplåtelseformer och stor-
lekar tillåtas. Även här är det viktigt att gaturummen blir 
sammanhängande, inte för långa, får markerade avslut, 
hörnor och utvidgningar i form av små platser genom 
genomtänkt placering av bebyggelsen. 

Mötet med odlingslandskapet i norr bör vara grön-
skande och med lägre bostadshus i ett plan. Skolans 
skolgård och idrottsområde i område 18 föreslås utökas 
och omgestaltas till ett gemensamt sammanhängande 
större parkrum för både lek, flanerande, spontan- och 
skolidrott till nytta för både område 19 och hela Åkarp.

I område 19 möjliggörs bebyggelse för cirka 600 invå-
nare och cirka 50 nya arbetstillfällen.

Område 20
Området består till största delen av ytkrävande verk-
samheter. Här bör en omvandling mot mer person-
intensiva och ytsnåla verksamheter, med acceptabla 
skyddsavstånd, i kombination med boende eftersträvas. 
Området ligger mycket stationsnära och bör därför 
utnyttjas väl genom relativt tät bebyggelse med en höjd 
på upp till tre våningar, eventuellt även med en indra-
gen fjärde våning. I detta stationsnära område skulle 
med fördel nybyggnation av mindre flerbostadshus 
med olika upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar 
uppmuntras. Här bedöms antalet arbetstillfällen kunna 
öka från dagens cirka 200 till framtida cirka 300 och 
antalet invånare från dagens cirka 10 till i framtiden 
cirka 230.

Område 21
Det här är ett mycket stationsnära, relativt homogent 
bostadsområde främst bestående av tät villabebyggelse 

längs med säckgator. Utgående från stationen bör för-
tätning, både på marken och på höjden upp till tre vå-
ningar där så bedöms lämpligt, ses positivt. Dessutom 
bör komplettering med småskalig handel och service, 
främst i stationens omedelbara närhet, eftersträvas. 
Även vissa bostadskomplement i villabebyggelsen 
skulle ge liv i området under dagarna. Eventuell förtät-
ning ska ske med försiktighet. Vidare är det viktigt 
att öppna upp gatusystemen så att tillgängligheten till 
stationen ökar. 

Ett problem är hur utformningen av området längs 
med järnvägsöverdäckningen ska utformas. Det är 
viktigt att ta upp höjdskillnaderna på ett sätt som ger 
trevliga gaturum med möjlighet till centrumverksam-
heter. I nordväst finns en hel del offentlig mark i form 
av grönstruktur och en del bostadskomplement i form 
av service (skola och förskola). Detta är positivt, men 
även här skulle viss varsam bostadsförtätning och 
komplement till bostadsändamålet troligtvis kunna 
godtas efter noggrann utredning och planering. Här 
bedöms antalet bostäder kunna förtätas, med försik-
tighet, för en utökning med cirka 50 invånare från 
dagens cirka 2 100 och en försiktig komplettering med 
cirka 10 arbetstillfällen från dagens cirka 45 bör kunna 
åstadkommas.

Område 22
Detta området tillhör den äldre bebyggelsen i Åkarp, 
med stora villor på stora tomter, mestadels i kvarter 
i en rutnätsplan. Vissa gaturum är dock omgjorda 
till säckgator. Här bör framkomligheten, främst för 
gång- och cykel men även för bil, studeras för att öka 
rörligheten inom och till och från området. In- och 
utfartsförbuden till Lundavägen bör ses över och gator 
öppnas upp till exempel in till Möllegården kultur. 

Området ligger till största delen inom 1 km från statio-
nen respektive inom 400-metersradien till busstationen 
på Lundavägen, vilket innebär att här finns potential 
för förtätning och komplettering i stationsnära läge. 
Inom området finns redan ett flertal verksamheter som 
mataffär, utställningarna på Möllegården kultur och 
Folkhögskolan Hvilan. Många av husen, inklusive träd-
gårdarna och rutnätsplanen, är kulturellt värdefulla. 
Detta gör att hela området har bevarandevärde varför 
stor varsamhet måste gälla. Brevid mataffären finns det 
dock ett visst utrymme, i form av ett gammalt nerlagt 
vattenverk, för förtätning med lite tätare, högre (upp 
till fyra våningar) och blandad bebyggelse. Område 22 
bör knytas till stationsområdet på ett tydligare och ge-
nare sätt än idag, genom att studera hur ett stråk mel-
lan gamla och nya Åkarps centrum kan åstadkommas, 
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se vidare i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”. 
Önskvärt är att byggnaderna vänder sig mot Lunda-
vägen med fönster och entréer för att Lundavägens 
gaturum ska få mer liv och rörelse. Här bedöms cirka 
35 nya boende utöver de befintliga cirka 1 300 kunna 
flytta in och inga nya arbetstillfällen utöver de befint-
liga cirka 100 att kunna tillskapas.

Område 23
I område 23 ligger ett stort bostadsområde med en god 
blandning mellan enfamiljshus och flerfamiljshus, hy-
reshus och eget ägande. Även en hel del service såsom 
distriktssköterskemottagning, skola, frisör, massage 
och förskola finns i området, vilket ger en befolkad och 
blandad bebyggelse. Området ligger inom stations-
nära läge, varför varsam förtätning med bostäder och 
verksamheter bedöms som eftersträvansvärt. Önskvärt 
är att byggnaderna vänder sig mot Lundavägen med 
fönster och entréer för att Lundavägens gaturum ska få 
mer liv och rörelse. Här bedöms cirka 60 nya boende 
utöver de befintliga cirka 1 200 kunna flytta in och inga 
nya arbetstillfällen utöver de befintliga cirka 150 att 
kunna tillskapas.

Område 24
Detta är ett stationsnära läge som löper längs hela 
Åkarps nordvästra kant. Området bör ses över avse-
ende eventuella förtätningsmöjligheter. På sikt främst 
i delen söder om Södra stambanan, där det i dagsläget 
finns stora, inte särskilt frekvent använda parkeringsy-
tor. I övrigt bedöms grönstrukturen här vara viktig för 
det relativt tätbebyggda området 21. 

Område 24 och innanför liggande områden är idag 
väldigt bullerstörda, varför bullersituationen för be-
fintlig bebyggelse och eventuella förtätningar måste ses 
över. Ett arbete som har påbörjats (år 2013) i samarbete 
med stambaneprojektet. I samma utredning behöver 
även Gränsvägens framtida gestaltning, parkmarkens 
framtida betydelse och utformning, kolonilotternas 
eventuella utökning och översilningsytor på grund av 
ökade dagvattenmängder studeras. Hänsyn måste tas 
till gamla frökontrollhuset som har tillhört Alnarp och 
är kulturhistoriskt värdefullt. Här bedöms inga nya 
boenden kunna tillskapas men cirka 10 nya arbetstill-
fällen, vilket ger sammanlagt cirka 20 arbetstillfällen i 
området.

Område 25
Detta område ligger till viss del inom stationsnära 
läge och till viss del inom busstationsläge längs med 
Lundavägen. Bebyggelsen är till största delen villa-
bebyggelse men med några verksamheter längs med 

Lundavägen. Fortsatt förtätning med fler publika och 
utåtriktade verksamheter längs med Lundavägen ses 
positivt eftersom det skulle öppna upp området mer 
mot kommunens ”ryggrad”. Där så bedöms möjligt 
skulle eventuellt viss förtätning av bostadsändamålet, 
i form av små infillprojekt samt ut- och påbyggnad av 
befintliga hus, kunna ske, dock inte inom Bevarande-
planens områden. 

Söder om Lundavägen finns ett område, Trädgårdsbyn, 
som redan är detaljplanelagt för småhus, vilka även har 
fått bygglov (år 2011). Nordöst om detta område och 
plantskolans område och sydväst om Vallgården pågår 
(år 2013) ett detaljplaneärende för bostäder, i form av 
radhus som kallas Vallhusen. Själva Vallgården utgör 
här en fin, bevarandevärd entré till Åkarp från nordöst. 
Vallgården bör vara kommunens sista utpost på denna 
sida Lundavägen. Bostäder kan ändå inte komma på 
tal nordöst om Vallgården, på grund av närheten till 
gas- och elledningar, farligtgodsvägen E22.10 och bul-
lerproblematiken. 

I område 25 bedöms cirka 180 nya invånare kunna 
flytta in och cirka 10 nya arbetsplatser tillskapas från 
de cirka 800 som bor här och cirka 40 som arbetar här 
idag.

Område 26
Området ligger i det goda kollektivtrafikstråket med 
buss längs med Lundavägen. Byggnationen i detta 
område är till största del färdigställd (år 2012). Här 
har planerats för att riktvärdena för buller ska hållas, 
genom att uppföra bostäder i form av atriumhus och 
genom en hög bullervall.

Nybyggt område, Lyckö äng, med atriumhus byggda i gult tegel. 

Hur mötet mellan området och Lundavägen utformas 
är viktigt, så att området inte vänder ryggen mot ett 
av kommunens viktigaste stråk. Här bedöms cirka 50 
nya invånare till totalt cirka 200 invånare kunna flytta 
in och cirka 5 arbetstillfällen i form av bostadskomple-
ment att kunna tillskapas.
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Område 27
Burlövs egnahem är ett av Sveriges första egnahems-
områden. Det är med i riksintresset för kulturmiljö. 
Området har förtätats men hållits inom sina ursprung-

liga gränser. Området kan förtätas något men bör 
bevaras med sin ursprungliga utbredning som en ö 
i det stora öppna riksintressanta och för jordbruket 
värdefulla odlingslandskapet med högsta jordbruks-
klass. Bullerskyddsåtgärder och eventuella åtgärder för 
elledningar behövs för nybyggnation i den västra delen. 
I området bedöms cirka 40 nya boende kunna flytta 
in utöver dagens cirka 560 och inga ytterligare arbets-
tillfällen utöver de befintliga cirka 50 kunna tillskapas, 
dessa kan däremot komma att omvandlas och ändra 
inriktningar.

Område 28
Burlövs kyrkby är ett mycket vackert och idylliskt 
område som innefattas i riksintresset för kulturmiljö. 
Kyrkbyns prästgård är även ett statligt byggnadsminne. 
Miljön finns beskriven i kommunens Bevarandeplan45. 
Denna miljö bör förbli en fortsatt brukad och levande 
miljö och dess värden bör säkras genom detaljplan 
med bevarandebestämmelser. Ett utkast för områdes-
bestämmelser finns som underlag. Här bedöms de 
cirka 20 boende och cirka 5 arbetstillfällen som finns 
idag att fortsätta finnas i framtiden.

45 Burlövs kommun (2000). Bevarandeplan. Antagen av Burlövs kom-
munfullmäktige den 16 oktober 2000.

Kronetorps mölla, Burlövs egnahem och Burlövs kyrkby.
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Område 29 
I område 31 låg en gång Arlövs by. I samband med 
sockerbrukets etablering vid järnvägen och järnvägs-
stationens tillkomst utvecklades dagens tätort Arlöv 
och den gamla bondbyn övergick i stationssamhället 
Sege. Dagens Sege ligger som en ”ö” i odlingslandska-
pet omgärdad av ett stort ställverk, jordbruksmark, 
Simrishamnsbanan och Sege å. Här bör jordbruksland-
skapet och Sege ås omland prioriteras framför fortsatt 
verksamhetsutbyggnad utanför ”öns” nuvarande (2012) 
begränsningar. Bostäder är inte lämpliga i området på 
grund av ställverket och skyddsavstånden från indu-
striområdet på andra sidan Sege å. Simrishamnsbanan 
kan på sikt komma att börja användas igen men utan 
stationsuppehåll i Burlövs kommun, se även under 
rubriken ”Station på Simrishamnsbanan?”. Här be-
döms inga nya bostäder kunna uppföras och cirka 40 
nya arbetstillfällen utöver de 370 befintliga att kunna 
tillskapas. 

Område 30

Storskalig handel till vänster möter Bernstorps mosse.

Detta är ett traditionellt industriområde. Hit bör, i mån 
av plats, ytkrävande och mindre personalintensiva 
verksamheter om möjligt flytta ut från de stationsnära 
omvandlingsområdena i Åkarp och Arlöv. Ingen övrig 
förändring av markanvändningen planeras. Ingen 
utbyggnad utanför detaljplanerat område för verksam-

heter (år 2012) mot Sege å, gården Stora Bernstorp och 
mossen planeras tillåtas. Här bedöms inga bostäder 
kunna uppföras men cirka 50 nya arbetstillfällen att 
kunna tillskapas utöver de cirka 1 050 som finns idag.

Område 31
Detta är ett traditionellt, motorvägsnära verksamhets-
område med både storskalig handel och storskalig in-
dustriverksamhet. Hit kan, i mån av plats, ytkrävande 
och mindre personalintensiva verksamheter med fördel 
flytta ut från de stationsnära omvandlingsområdena i 
Åkarp och Arlöv. Området är idag (år 2012), och bör 
fortsättningsvis vara, tydligt begränsat av trafikplats 
Sunnanå, gården Stora Bernstorp med detaljplanelagd 
(år 2012) övergripande grönstrukturlänk och Sege ås 
strandskyddsområde. Här bedöms inga nya boende 
kunna flytta in men cirka 100 nya arbetstillfällen att 
kunna tillskapas utöver de cirka 450 som redan finns.

Område 32
Inom detta område är en detaljplan för logistikföre-
tag antagen men överklagad (år 2013). Det vill säga 
även denna mark är avsatt för storskaligt traditionellt 
motorvägsnära verksamhetsområde. Hit kan, i mån 
av plats, ytkrävande och mindre personalintensiva 
verksamheter med fördel flytta ut från de stationsnära 
omvandlingsområdena i Åkarp och Arlöv. Art av verk-
samhet måste anpassas till befintliga bostäder. Område 
32 är begränsat av motorvägslederna och kommun-
gränsen. Inga planer föreslås för att utöka verksam-
hetsområdet ytterligare. Här bedöms inga nya boende 
kunna flytta in men cirka 80 nya arbetstillfällen att 
kunna tillskapas utöver de cirka 320 som redan finns. 

Område 33
Även denna mark är avsatt för storskaligt traditionellt 
motorvägsnära verksamhetsområde innehållande verk-
samheter som kräver skyddsavstånd. Här bedöms inga 
nya boende kunna flytta in eller nya arbetstillfällen att 
kunna tillskapas.

Mellan Arlöv och verksamhetsområdena i södra Burlöv präglas landskapet av jordbruket. Till vänster skymtar Kronetorps mölla. 
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Ställningstaganden och  
konsekvenser
Nedanstående karta visar ställningstagandena för 
markanvändningen i kapitlet ”Stadsbebyggelse och 
mötesplatser”. Det tegelröda området, stadsbebyg-
gelsen, är koncentrerat innanför motorvägarna 
för att inom överskådlig tid kunna behålla riksin-
tresset för kulturmiljö, odlingslandskapet och re-
kreationsområdena utanför motorvägarna. Hela det 
tegelrödfärgade området är redan idag (år 2013) 
kollektivtrafiknära till tåg och buss. Här planeras 
kompletterande personintensiv blandad bebyggelse.                                                                                     
Burlöv C utvecklas till en ny attraktiv, kommungemen-
sam mötesplats. Även Åkarps station, Arlövs blivande 
station på Lommabanan ”Arlövs station” och Sock-

erbitstorget utvecklas till goda mötesplatser. I övriga 
områden belägna utanför stadsbebyggelsen får endast 
viss försiktig komplettering inom redan befintliga 
”bebyggelseöar” ske, inga nya ”bebyggelseöar”. Mark 
för ytkrävande, mer storskaliga och glesare beman-
nade verksamheter, som kan kräva skyddszoner, finns 
i den södra delen av kommunen. Alla ställningstagan-
den framgår inte tillräckligt tydligt på denna karta, se 
därför även ”Ställningstaganden och konsekvenser” i 
övriga ämneskapitel, i ”Sammanfattning” samt riktlin-
jer under ”Bebyggelseområden”.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att ingen byggnation görs som skadar riksintressena i kom-
munen det vill säga riksintresse för väg, järnväg, kustzon, 
naturmiljö och kulturmiljö.  

att det pendlarstationsnära Kronetorpsområdet som ligger i 
området för riksintresse för kulturmiljö, mellan Stockholms-
vägen och Västkustvägen bebyggs med blandad stadsbebyg-
gelse längs med Lundavägen och inom 1,5 km från Burlöv C.

kommer alla riksintressen inom kommunen att tillgodoses. 

kommer den nya täta, stationsnära blandade bebyggelsen i 
Kronetorpsområdet att bli en ny etapp för bosättningskonti-
nuiteten i riksintresset för kulturmiljö. 

kommer jordbruksmark att tas i anspråk.   
 
kommer Burlövs kommun, på sikt, att kunna erbjuda Mal-
möLundregionen nya bostäder till cirka 7 300 boende och 
cirka 700 nya arbetstillfällen i stationsnära läge i Kronetorps-
området.

att förankra och genomföra målbilden om ett gränsöverskri-
dande gemensamt centrum för hela Burlöv, Burlöv C.

att Burlöv C med pendlarstation, och den nya gemensamma 
mötesplatsen för hela kommunen, blir byggd och attraktiv.

kommer Burlövs kommun att bli mer känd, få ett positivare 
ryckte samt stoltare invånare och näringsidkare. 

kommer alla burlövsbor att ha en gemensam, vacker mötes-
plats att träffas på och vara stolta över. 

kommer kommunens näringsliv att påverkas positivt och den 
ekonomiska tillväxten att öka.

att hålla fast vid och utveckla kommunens huvudbebyggelse-
struktur med de fyra delstrukturerna, rekreation, stadsbebyg-
gelse (blandstaden och trädgårdsstaden), odlingslandskap/
rekreation och verksamhetsområden.

att arbeta vidare med och genomföra 2030-bebyggelsescena-
riot.

kommer kollektivtrafiken och både den kommunala och den 
kommersiella servicen att främjas  och långsiktigt säkras.

kommer bilberoendet att kunna minskas.

kommer befintlig infrastruktur att kunna utnyttjas på ett ef-
fektivt sätt.

kommer värdefull odlingsmark utanför väg E22 och värde-
fulla kulturlandskap att bevaras för framtiden.

kommer den öppna vyn från Stockholmsvägen över riksin-
tresset för kulturmiljö och åkerlandskapet att bevaras.

kommer kommunen och regionen att utvecklas hållbart både 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

att god planberedskap ska finnas för blandad bebyggelse med 
bostäder och arbetsplatser i kommunen.

att det byggs en variation av bostäder, både småhus, mark-
lägenheter och lägenheter i flerbostadshus, alla med olika 
storlekar och upplåtelseformer, utformade för olika målgrup-
per såsom ungdomar, barnfamiljer och äldre. 

att bebyggelsen utformas arkitektoniskt och miljömässigt 
hållbar.

att byggnader för kommunal service samt allmän platsmark 
för möten och rekreation tillskapas i tillräcklig mängd, strate-
giskt placerade, funktionella och vackert utformade.

kommer kommunens befolkning att öka och en variation i 
bostadsbeståndet att säkras som ger invånarna möjlighet att 
bo kvar i kommunen under livets alla skeden. Blandningen 
av olika sorters bostäder, service och arbetsplatser ger en livs-
komplett, kreativ och innovativ kommun med liv och rörelse 
under dygnets alla timmar.

kommer möjlighet ges för dem som bor i kommunen att 
också arbeta i kommunen och bostadsbristen och arbetslöshe-
ten att minska i kommunen/regionen. 

kommer underlaget för kommersiell och kommunal service 
samt kollektivtrafik att öka och därmed utveckling inom dessa 
områden att kunna ske.

kommer möjlighet till försörjning, delaktighet och större 
jämlikhet mellan olika befolkningsgrupper att gynnas.

kommer bebyggelsemiljön att bli arkitektoniskt kvalitativ och 
invånarna att kunna leva miljömässigt hållbart. 

kommer kommunen att ha större möjlighet att fortsätta vara 
en egen kommun i framtiden.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att inte bygga i området mellan Öresund och Västkustvägen. kommer Spillepeng att säkerställas som rekreationsområde 
för utökad befolkning samt befintligt naturreservat och Na-
tura 2000-område att bevaras och utvecklas.

kommer tillgängligheten till grönområden att öka.

att bebygga området mellan Västkustvägen/väg E6 och Stock-
holmsvägen med personintensiv blandad bebyggelse.

att i första hand omvandla och förtäta inifrån och ut kring 
kommunens tågstationer. 

att det ges möjlighet till hållbar, genomtänkt, förtätning, 
komplettering och omvandling, med både arbetsplatser och 
bostäder, i den befintliga stationsnära bebyggelsen i Åkarp 
och Arlöv.

att omvandling/komplettering/förtätning, med blandad 
bebyggelse vänd mot gaturummen, sker längs med infartsvä-
garna Dalbyvägen, Lommavägen, Lundavägen och Krone-
torpsvägen samt att dessa vägar omvandlas till stadsgator. 

kommer bostäder och arbetsplatser att kunna erbjudas i 
kollektivtrafikstråket mellan Malmö och Lund i den mest 
expansiva delen av MalmöLundregion. 

kommer hela kommunens tillkommande bebyggelse att ligga 
inom tågstationsnära läge, man kommer att kunna bo i Burlöv 
utan bil, vilket ger lägre utsläpp av växthusgaser och mindre 
luftföroreningar regionalt.

kommer underlaget för kollektivtrafik, kommersiell och kom-
munal service att öka och bilberoendet att kunna minskas.

kommer riksintresset för kulturmiljö med odlings- och rekre-
ationsmark utanför motorvägarna (E6/E6.01 och E22/E22.10) 
att kunna bevaras och utvecklas men viss odlingsmark att tas i 
anspråk till förmån för bostadsbebyggelse i stationsnära lägen.

kommer kommunen att få en hållbar samhällsutveckling både 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt.

kommer utfartsförbudet och möjlighet till in-och utlast-
ning från Lundavägen, Kronetorpsvägen, Lommavägen och 
eventuellt andra vägar att behöva ses över och parkeringsmöj-
ligheter längs med dessa vägar, och i parkeringshus att behöva 
anordnas och en parkeringspolicy att behöva tas fram.

kommer områden som är upptagna som bevarandevärda i 
Bevarandeplanen, en del av riksintresset för kulturmiljö, vissa 
fornminnen och vissa grönytor att påverkas.

att de risker och störningar i delar av området mellan 
Västkustvägen/väg E6 och Stockholmsvägen såsom buller, 
miljöfarlig verksamhet, elledningar, farligt gods, klimathot 
och dylikt, detaljutreds i följande detaljplaneprocesser.

att inte planlägga för fler verksamheter med skyddsavstånd 
inom området för stadsbebyggelse, det vill säga inom området 
mellan Västkustvägen/väg E6 och Stockholmsvägen/väg E22, 
samt att se över befintliga detaljplaner och efterhand som det 
blir möjligt ändra bestämmelserna till verksamheter som inte 
kräver skyddsavstånd, för att möjliggöra blandad bebyggelse.

att +3,0 m över havet ska vara miniminivå för byggbar mark 
vid ny bebyggelse, såvida inte andra lämpliga åtgärder vidtas 
till skydd mot översvämning och grundvatten. Minimihöjden 
bör revideras allteftersom ny kunskap om havsnivåhöjningar 
presenteras. 

kommer bara de platser som ekonomiskt och miljömäs-
sigt hållbart kan minimeras från risker och störningar, till 
exempel med hjälp av tekniska åtgärder eller skyddsavstånd, 
att exploateras.

kommer inga nya företag som kräver oacceptabla skyddsav-
stånd att etableras inom området mellan Västkustvägen/väg 
E6 och Stockholmsvägen/väg E22.

kommer åtgärder gällande översvämningsskydd att behöva 
vidtas i vissa områden.

kommer dagvattenhanteringen att ta stor plats, vilket bör 
utnyttjas till att anlägga attraktiva parker och grönområden.

att fortsätta använda och utveckla området söder om Sege 
ås grönområde för verksamhetsområden med ytkrävande, 
lågpersonintensiva verksamheter, men att bevara landskapet 
längst i sydöst mot Staffanstorps kommun som aktivt öppet 
odlingslandskap.

kommer möjlighet att finnas för verksamheter med glesare 
bemanning och krav på skyddsavstånd att verka här och 
möjlighet att finnas att omlokalisera sådana verksamheter 
från området mellan Stockholmsvägen och Västkustvägen till 
området söder om Sege ås grönområde.

kommer odlingslandskapet i sydöstra kommundelen att 
bevaras.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att inte bygga fler bebyggelseöar eller utöka de befintliga be-
byggelseöarna med mer än komplementbyggnader till befint-
lig verksamhet och ny bebyggelse inom befintliga öar (2013).

att se positivt på att Simrishamnsbanan får persontrafik men 
att inte arbeta för att få en station på banan inom Burlövs 
kommun.

kommer riksintresset för kulturmiljön och klass 10 odlings-
mark att bevaras utanför Stockholmsvägen/E22.10 och rekrea-
tionsverksamheten att utökas med till exempel fler natur- och 
kulturstigar samt gångstråk längs med Sege å. 

kommer andelen biltrafik längs med Simrishamnsbanestråket 
att minska till förmån för tågtrafik och 10-gradig odlingsmark 
att bevaras samt rekreations- och naturmark att bibehållas och 
utökas.

kommer bullerkälla att tillkomma och växtlighet på Simris-
hamnsbanan att försvinna.

kommer strandskyddsområdet längs Sege å att kunna bevaras 
och utvecklas samt småbiotoper och biologisk mångfald att 
kunna anordnas längs med de befintliga och nya natur- och 
kulturstigarna.

att förtätning och omvandling med både arbetsplatser och 
bostäder runt Burlöv C, längs med Lundavägen, Lommavägen 
och Kronetorpsvägen samt nybyggnation i det stationsnära 
Kronetorpsområdet och närmast Åkarps station prioriteras.

att utifrån Burlöv C omvandla och förtäta Arlövs företagsby 
med mer personintensiva verksamheter

att kostnaderna för byggnationen ska finansieras i så stor 
utsträckning som möjligt genom exploateringsprojekt och 
avgifter.

att göra strategiska markinköp för att kunna förverkliga 
2030-bebyggelsescenariot. 

kommer ett attraktivt centrum för hela Burlövs kommun och 
Kronetorpsområdet att kunna skapas och byggas färdigt inom 
överskådlig tid. 

kommer etableringen av personintensiva verksamheter att ske 
i stationsnära läge, vilket också innebär att pendlare kan resa 
hållbart till/från arbete i Burlövs kommun.

kommer kommunen att kunna erbjuda bra bostäder och 
arbetsplatser i stationsnära läge, med en genomsnittlig inflytt-
ningstakt på cirka 400 invånare per år, vilket ger en befolk-
ning på cirka 24 000 invånare, 2030.

kommer kostnaderna för utbyggnaderna i stort sett att täckas 
av exploateringsintäkter samt avgifter. Utgifter utöver detta är 
del av nytt bad, nya skolor och eventuellt del i ny utformning 
av de större gemensamma gatorna. 

kommer det att krävas fler resurser, såsom hemtjänstpersonal 
och parkförvaltare, men bedömningsvis inte mer per invånare 
än idag, beroende på vilken kvalitetsnivå som väljs.

att ny bebyggelse anpassas till den specifika platsens förutsätt-
ningar, till exempel landskapsbilden, topografin och kultur-
miljön. 

att ta fram och genomföra ett eller flera kvalitetsprogram 
inklusive visionsbilder för stadsutformnings-, gestaltnings- 
och hållbarhetsfrågor inklusive utformning av mark, vatten 
och väggar samt den offentliga miljöns möblering, belysning, 
utsmyckning och skyltning. 

att tillämpa enprocentsregeln (1% av byggkostnaden läggs på 
konstnärlig utsmyckning).

kommer kommunens image, identitet, skönhet och attrak-
tionskraft att förbättras.

att ta med markägare och byggherrar, både på andras och 
kommunens egen mark, i tidiga dialoger för att skapa tidiga, 
tydliga och gemensamma målbilder.

kommer förhandlingssituationer i sena lägen att undvikas.

att ge byggherrarna små, men om så önskas flera, områden att 
bebygga.

kommer bebyggelsen att bli mer varierad, mångsidig och 
spännande och även små byggherrar får möjlighet att bygga i 
kommunen.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att ha ett aktuellt program för större möjlighet till upplåtelse 
av offentlig plats.

kommer det att ge möjlighet till mer möten, liv, rörelse och 
trygghet.

att arbetet med årliga åtgärdsplaner för den yttre miljön 
fortsätter och genomförandet av fastighetsåtgärder på kom-
munala fastigheter likaså.

kommer kommunen att bli attraktivare.

att riktlinjerna och genomförandet av riktlinjerna för bo-
stadsförsörjningen följs upp varje år i samband med befolk-
ningsprognos/måluppföljning/budgetuppföljning genom ett 
bostads- och markförsörjningsprogram.

kommer det att finnas ett mångsidigt och tillräckligt utbud av 
bostäder i kommunen.

att se över gamla detaljplaner med avseende på byggnadshöjd, 
vilka verksamheter som tillåts, bevarande och otidsenliga 
bestämmelser. 

kommer detaljplanerna att vara uppdaterade utifrån Fram-
tidsplanens ställningstaganden samt den lagstiftning, de 
riktlinjer och den stadsbyggnadsnorm som är gällande.

kommer mer resurser att behövas.

att minst 15 %, gärna mer, av all ny bebyggelse som uppförs 
ska vara energisnål.

att förorda miljöcertifieringsprogram vid nybyggnation.

kommer invånarnas klimat- och miljöpåverkan att bli mindre.



109

TRAFIK OCH ANNAN INFRASTRUKTUR

Trafik och annan  
infrastruktur
Kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur” redogör 
för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, motortrafik, 
riksintresse för väg och järnväg, vatten- och avlopps-
försörjning, energi-/elförsörjning, vindkraft, telekom-
munikationer och avfall.

”Mark- och vattenområden som är särskilt lämp-
liga för anläggningar för industriell produktion, 
energiproduktion, energidistribution, kommuni-
kationer, vattenförsörjning eller avfallshantering 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjan-
det av sådana anläggningar.1”

Transportpolitiska mål
Sveriges transportpolitiska mål behandlas i reger-
ingens proposition ”Mål för framtidens resor och 
transporter”2. Det övergripande målet formuleras:

”Transportpolitikens mål ska vara att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.”3 

Funktionsmål respektive hänsynsmål ska bidra till att 
uppfylla det övergripande transportpolitiska målet. 
Funktions- och hänsynsmålet konkretiseras med ett 
antal preciseringar. Funktionsmålet berör tillgänglighet 
på olika sätt där transportsystemets utformning, funk-
tion och användning ska bidra till att ge alla en god 
tillgänglighet. Preciseringarna4 under funktionsmålet 
lyder:
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillför-

litlighet, trygghet och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras 

och stärker den internationella konkurrenskraften.
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regio-

ner samt mellan Sverige och andra länder.
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten 

av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle.

1 Miljöbalken 3 kap. 8§.
2 Regeringen (2008). Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 
2008/09:93.
3 Regeringen (2008). Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 
2008/09:93. sid 14.
4 Regeringen (2008). Mål för framtidens resor och transporter. Proposition 
2008/09:93. sid 18.

• Transportsystemet utformas så att det är använd-
bart för personer med funktionsnedsättning.

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt an-
vända transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 
ökar.

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång 
och cykel förbättras.

Hänsynsmålet berör säkerhet, miljö och hälsa. Reger-
ingen har i budgetpropositionen för 20135 föreslagit att 
hänsynsmålet justeras för att förtydliga kopplingen till 
det övergripande generationsmålet för miljö. Följande 
formulering föreslås:

”Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt, bidra till att det övergri-
pande generationsmålet för miljö och miljökvali-
tetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.” 

Hänsynsmålet berör transportsystemet på många olika 
sätt. Genom att fler går och cyklar ökar exempelvis 
möjligheterna till att miljökvalitetsmålen uppnås och 
till ökad hälsa hos befolkningen.     

Alla vägar bär till Burlöv

Burlövs kommun är en viktig pusselbit i regionen när det gäller 
infrastrukturen.

Trafiksystemet omfattas av olika nivåer och Burlövs 
kommun utgör en viktig pusselbit i det regionala och 
nationella trafiksystemet. Järnvägarna och flera vägar 
utgör riksintresse. Åtgärder lokalt inom kommunen är 
inte alltid tillräckliga utan trafiksystemet måste även 
ses över regionalt och nationellt. Exempelvis råder inte 
kommunen över det statliga vägnätet eller järnvägsnä-
tet, man är inte trafikhuvudman för kollektivtrafiken 

5 Regeringen (2013). Budgetpropositionen för 2013. Prop. 2012/13:1. 
Utgiftsområde 22.
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och har inte rådighet över planeringen i angränsande 
kommuner. Däremot har kommunen många andra 
starka styrmedel som planmonopolet och möjligheten 
att påverka hastigheten på gator och vägar. Dessutom 
är kommunen delaktig i arbeten med järnvägsplaner, 
åtgärdsvalsstudier och pågående regionala infrastruk-
turarbeten som berör kommunen. Varje dag trans-
porteras tiotusentals människor med tåg, buss, bil och 
cykel inom och genom Burlövs kommun. Burlöv är 
också en viktig regional målpunkt med fler inpendlare 
än utpendlare. Målpunkter som påverkar pendlingen 
är bostäder, arbetsplatser, skolor, idrottsanläggningar 
och framförallt shopping såsom i Burlöv Center och 
Stora Bernstorp. Burlöv har tillsammans med Malmö 
och Lomma procentuellt sett den största mängden 
mark avsatt till väg- och järnvägsändamål i Skåne6.  

Procentuell andel landyta 
per kommun som utgörs av 
väg eller järnvägsinfrastruk-
tur. I den beräknade ytan 
ingår inte områden för 
banvallar, bullervallar, 
bangårdar, skyddszoner eller 
annan impedimentmark, 
utan endast hårdgjord yta 
för järnvägsspår och vägar 
farbara med bil. Inräknat 

även den omgivande vägmarken, kan mängden mark som tas i 
anspråk för transportinfrastruktur utgöra i det närmaste det dubbla 
mot det nu angivna. De västra kustkommunerna, och i synnerhet 
Malmö och Burlöv, har procentuellt sett den största mängden mark 
avsatt till väg- och järnvägsändamål i Skåne.7

 

6 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.
7 Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling (2009). Markan-
vändning i Skåne.

Även om samhällena inom Burlövs kommun har ut-
vecklats utifrån stationslägena utmed Södra stambanan 
är Burlövs nuvarande (år 2013) trafiksystem, liksom i 
flera andra städer, planerat för bilen. På senare tid har 
gång-, cykel- och kollektivtrafik lyfts upp allt mer i pla-
neringssammanhang. En hel del arbete återstår dock 
för att utveckla transportsystemet i en hållbar riktning 
där attraktiva alternativ till de individuella resorna 
med bil kan erbjudas.

Framtidsplanens bebyggelseutveckling utgår ifrån de 
stationsnära lägena vid tågstationerna samt efter buss-
linjen utmed Lundavägen, som har bedömts som stabil. 
Detta gör att möjligheterna för att välja kollektivtrafik 
blir mycket goda. En förutsättning för att kunna utöka 
kommunens befolkning och arbetsplatser är att de 
individuella resorna med bil minskar till förmån för 
resor med cykel och kollektivtrafik. Man ska kunna bo 
och verka i Burlöv utan bil.

Trafikplan och mål
Parallellt med Framtidsplanen har en Trafikplan8 
för hela Burlövs kommun tagits fram som underlag. 
Huvuddragen i Trafikplanen har arbetats in i Framtids-
planen.

Det finns flera utgångspunkter för strävan att nå håll-
bart resande inom kommunen:
• Fler gående och cyklande.
• Tydligare trafiksystem.
• Stärk förutsättningarna för kollektivtrafiken.
• Minska miljöpåverkan.
• Tryggt, säkert och tillgängligt trafiksystem.
• Öka samverkan.
• Effektiv parkering.
• Påverka beteendet.

Nulägesanalysen i Trafikplanen sammanfattas i föl-
jande punkter:
• Burlöv är en utpräglad pendlingskommun. Det 

största utbytet sker med Malmö. Inpendlingen är 
större än utpendlingen.

• Mer än hälften av alla resor sker med bil.
• Motorvägssystemets och järnvägarnas dragningar 

genom kommunen ger stor barriärpåverkan för 
samtliga trafikslag.

• Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat inom 
kommunen, men behöver förbättras så att olika 
typer av målpunkter inom och utanför kommunen 
kan nås på ett säkert, tryggt och tydligt sätt.

• Huvudnätet är otydligt. Bilnätet behöver få en 

8 Burlövs kommun (2012). Trafikplan Burlöv. Remissversion 2012-09-10.
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funktion och utformning anpassad för Burlöv – 
inte som nu mer för genomgående trafik.

• Gatustruktur samt bristande anslutningar till 
trafikplatser och vägnät ger långa körvägar och 
onödigt trafikarbete.

• Dålig koppling vid byten mellan bussar och tåg i 
både Åkarp och Arlöv.

• Trafiksäkerhetsanalyserna visar att oskyddade tra-
fikanter drabbas av många olyckor och att det finns 
ett antal platser utmed bilnätet där det finns behov 
av trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

• Trygghetsfrågan måste uppmärksammas i pla-
neringen. Många känner sig otrygga, nya länkar 
behövs i gång- och cykelnätet, belysningen behöver 
förbättras.

• Kommunen är hårt exponerad för trafikbuller, 
med en kombination av buller från både väg och 
järnväg. 

När befolkningen växer, både i Burlöv och i grannkom-
munerna, kommer antalet resor med bil att öka. För att 
uppnå en utveckling i hållbar riktning behöver biltrafi-
kens andel av det totala antalet resor minskas. Utifrån 
detta har följande mål tagits fram:

• Andelen gående, cyklande och resor med kollek-
tivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. 

• Andelen bilresor ska inte överstiga 1/3 av det totala 
antalet resor. 

• För resor under 5 km är målet att högst 1/5 av det 
totala antalet resor ska ske med bil.

För att nå de övergripande målen måste alltså andelen 
gående, cyklande och resande med kollektivtrafik öka 
och andelen resande med bil måste minska jämfört 
med idag.

Gång, cykel och kollektivtrafik har i dessa formulering-
ar lagts samman till en grupp. Burlövs kommun ser det 
som mycket viktigt att minska biltrafiken och att det då 
inte är lika viktigt att dela upp målet mellan gång, cykel 
och kollektivtrafik. Möjlighet att gå och cykla är kopp-
lat till fysiska förutsättningar och är för många väder-
betonat, då blir kollektivtrafiken ett bra komplement. 

Gång, cykel och kollektivtrafik samverkar för att 
minska biltrafiken. I stadsbebyggelsen innanför motor-
vägarna är det mesta inom gång- och cykelavstånd för 
en stor del av befolkningen. Målet i Framtidsplanen är 
att utformningen av stadsmiljöerna ska bli så attraktiva 
att man främst väljer att gå eller cykla. Det ska vara lätt 
att bo i Burlöv utan bil.

Även om gång, cykel, tåg och buss har lagts samman i 
målen kommer de även fortsättningsvis att mätas och 
följas upp separat i resevaneundersökningar. Andra 
exempel på mätningar som kommer att göras är att i 
vissa punkter mäta motortrafik och cykeltrafik, mäta 
utökningen av antal kilometer gångväg och cykelväg 
samt att undersöka skolresor och restidskvoter.

För att uppnå målen utgår bebyggelseutvecklingen 
från stationsnära lägen. Kommunen arbeta även med 
att öka tryggheten, säkerheten och attraktiviteten i 
bebyggelsen. Vidare kommer gång- och cykelvägarna 
att utökas. Gaturummen i stadsbebyggelsen bör främst 
utformas för gång och cykel därefter kollektivtrafik och 
sen biltrafik. Utbildning och kampanjer är ytterligare 
åtgärder som kan hjälpa till att påverka resvanorna.

Gång- och cykeltrafik
De som går respektive cyklar rör sig på olika sätt, de 
har också olika räckvidd, cykeln är ett fordon. Gemen-
samt är att de till stor del utnyttjar samma nät och att 
man normalt rör sig med hjälp av egen kraft, vilket 
bland annat medför att man som gående eller cyklist är 
känslig för omvägar, tvära svängningar och lutningar. 
Näten för gående och cyklister behandlas därför under 
samma rubrik, men man måste hela tiden vara upp-
märksam på trafikslagens olikheter. Det finns även 
olikheter mellan cyklister, de som vill cykla snabbt och 
de som cyklar med ett lite långsammare tempo. 

Gång- och cykeltrafikanter i centrala Arlöv.

År 2008 antog riksdagen regeringens proposition 
”Framtidens resor och transporter - infrastruktur för 
hållbar tillväxt9”. Regeringens bedömning är att: 

”Andelen gång och cykeltrafik av de korta resorna 
bör öka. Kombinerade resor med gång/cykel och 

9 Regeringen (2008). Framtidens resor och transporter - infrastruktur för 
hållbar tillväxt. Proposition 2008/09:35.
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kollektivtrafik bör underlättas. Cykelturismen i 
Sverige bör utvecklas.10”

Enligt regeringens proposition är förbättrad infrastruk-
tur för cyklister den enskilt viktigaste åtgärden för att 
öka resandet med cykel. Planering och uppföljning 
är andra viktiga åtgärdsområden som tas upp. Nedan 
listas cykelfrämjande åtgärder som är viktiga:

• Förbättrad infrastruktur.
• Planering och uppföljning.
• Samarbeten mellan aktörer på nationell, regional 

och lokal nivå.
• Förbättrad säkerhet.
• Säkra cykelparkeringar.
• Kunskapsspridning.
• Enhetligt formspråk för vägvisning.
• Satsningar på cykelturism, utbyggnad av cykel-

leder.  
• Möjlighet att ta med cykeln på tåg och buss.

År 2000 kom ”Nationell strategi för ökad och säker 
cykeltrafik11”. De två övergripande målen i strategin är:
• Cykeltrafiken ska bli säkrare.
• Cykeltrafikens andel av resorna ska öka.

Vägverket Region Skåne skriver i ”Cykelledsplan för 
Skåne 2006-201512” att:

 ”Det övergripande målet för cykeltrafiken i Skåne 
är att andelen resor med cykel ska öka samt att 
Du som cyklist ska kunna färdas på säkra, attrak-
tiva och   lättillgängliga cykelleder”. 

Vägverket Region Skåne har visionen att:

 ”I Skåne, ”Cykelns landskap”, är cykeln det natur-
liga transportmedlet att använda vid korta resor 
till och från arbetsplatser, skolor, fritidsanlägg-
ningar m.m., på ett väl utbyggt nät av trygga och 
säkra cykelvägar som ger god framkomlighet”. 

I dokumentet ”Miljöprogram 2009-201513” finns kom-
munens egna miljömål som grundar sig på de natio-
nella miljökvalitetsmålen. I dokumentet finns även 
förslag på åtgärder för att uppnå målen. Flera av dessa 
åtgärder berör på olika sätt gång- och cykelmöjlighe-
terna i kommunen. 

10 Regeringen (2008). Framtidens resor och transporter - infrastruktur för 
hållbar tillväxt. Proposition 2008/09:35. sid 147.
11 Vägverket (2000). Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik. Väg-
verket Borlänge. Publikation: 2000:8.
12 Vägverket Region Skåne (2006). Cykelledsplan för Skåne 2006-2015. 
Publikation: 2006:137.  
13 Burlövs kommun (2009). Miljöprogram 2009-2015. 

För den fysiska planeringen är en åtgärd att:

”Vid all ny planering av bebyggelse ska cykel- och 
gångtrafikanternas framkomlighet prioriteras, 
samt tillgänglighet och framkomlighet för kollek-
tivtrafik.” 

Utbyggnad och förbättring av cykelbanor är något som 
måste göras om målet att andelen gående, cyklande 
och resor med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av 
alla resor ska uppnås. Cykelmiljöerna måste bli attrak-
tivare, trevligare och mer lockande. Goda bytesmöj-
ligheter mellan gång och cykel till kollektivtrafik ses 
som viktigt och arbetas med. Inventering och inköp 
av tjänstecyklar för kommunanställda är ett exem-
pel på en åtgärd som har gjorts. Dessutom har olika 
cykelkampanjer hållits. Dessa arbeten måste utvecklas 
vidare.

Genomförs åtgärderna för gång och cykel ökar möjlig-
heterna för Burlövs kommun att uppnå miljökvalitets-
målen när det gäller att exempelvis minska utsläppen 
av växthusgaser. 

Eftersom Arlöv och Åkarp är omgärdade och genom-
korasade av stora trafikleder som är svårpasserade är 
det viktigt att göra det lättare för människor att passera 
dessa leder. Under- och överfarter är av yttersta vikt 
för att skapa framkomlighet och en förutsättning för 
förbindelserna med det omkringliggande landskapet. 
Under- och överfarter måste utformas så att de känns 
trygga och kompletteringar av gång- och cykelnätet 
fram till dessa bör göras där det är nödvändigt. En 
fortsättning på natur- och kulturstigen som finns skulle 
kunna bli ett attraktivt gång- och cykelstråk för att 
lyfta fram möjligheterna till ett mer aktivt friluftsliv 
i Burlövs kommun, men även för att ledas vidare till 
angränsande kommuner, se även kapitlet ”Grönt och 
värdefullt”.

Goda gång- och cykelförutsättningar
Eftersom Burlöv är en liten kommun med korta av-
stånd är förutsättningarna mycket goda för att gå eller 
cykla mellan målpunkter inom kommunen. Exempel-
vis är det ungefär 3,8 km mellan det lilla torget i Åkarp 
och Sockerbitstorget i Arlöv och mellan Burlövs station 
och Åkarps station är det cirka 2,9 km att gå eller 
cykla. Mellan Burlöv Center och handelsområdet Stora 
Bernstorp är det ungefär 5 km.

Burlövs kommun har redan idag ett relativt utbyggt 
gång- och cykelnät. Ett av de viktigaste stråken går 
utmed Lundavägen där många människor rör sig både 
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till fots och cykel. Gång- och cykelvägen utmed Lun-
davägen sammankopplar Arlöv och Åkarp. Detta stråk 
sammanbinder även Burlöv med Malmö, Staffanstorp 
och Lund. Inne i samhällena Arlöv och Åkarp är det 
tämligen lätt att gå eller cykla. Många vägar är bostads-
gator med trottoarer för gående och där cyklister delar 
körbanan med bilisterna. Eftersom dessa gator inte har 
särskilt mycket trafik utgör blandtrafiken oftast inga 
problem.

Ett av de viktigaste cykelstråken i kommunen går utmed Lundavä-
gen. 

Cyklister - olika brukargrupper
Cyklister är inte en homogen grupp med samma behov 
och önskemål när det gäller cykelvägar. Ålder och 
fysiska förutsättningar kan bidra till olika preferenser 
men även vilken typ av resa som görs.     

Arbetspendling och kombinationsresor
En stor andel av alla resor handlar om att ta sig till och 
från jobbet. Eftersom Burlövs kommun är liten till ytan 
och har många arbetsplatser är förutsättningarna att 
arbetspendla med cykel för burlövsbor som arbetar 
inom kommunen mycket goda. Närheten till omkring-
liggande städer och orter i grannkommunerna gör att 
möjligheterna för in- och utpendling med cykel också 
är förhållandevis bra. Exempelvis är det cirka 4,6 km 
från Sockerbitstorget i Arlöv till Värnhemstorget i 
Malmö och cirka 10,7 km från Åkarps centrum till 
Lunds universitetssjukhus.     

Kombinationsresor innebär att flera olika transportsätt 
används, exempelvis att man cyklar till ett resecentrum 
för att sedan ta buss eller tåg vidare. Här kan flera olika 
aspekter vara viktiga att beakta. Att det finns bra gång- 
och cykelvägar i anslutning till stationer, tillräckligt 
många cykelparkeringar vid målpunkterna, möjlighet 
att låsa fast cykeln och/eller bevakad parkering och 
service med pump och reperationsmöjligheter kan in-
verka positivt på cykelanvändningen. En utökad möj-

lighet att ta med sig cykeln på bussen eller tåget kan 
också inverka positivt. Dessa aspekter kommer att vara 
extra viktiga för Burlövs kommun inför omvandlingen 
av Åkarps station, den nya stationen på Lommabanan, 
Arlövs station, och Burlöv Centralstation.

Kopplingar till stationer i Skåne definieras14 enligt Re-
gion Skåne som cykelförbindelser mindre än 3 km från 
en station, som är det avstånd då potentialen för kom-
binationsresor cykel-kollektivtrafik bedöms vara stor. 
Cirka 99 % av Burlövs invånare bor inom 3 km från en 
järnvägsstation så potentialen för kombinationsresor är 
mycket god.    

Cykling för barn och ungdomar
Barn och ungdomar bör ges särskild uppmärksamhet 
när det kommer till trafikmiljö, trygghet och säkerhet. 
De bör i större utsträckning kunna förflytta sig på egen 
hand, utan att vara beroende av att bli skjutsade eller 
åtföljda av vuxna. Här utgör gång- och cykelvägarna en 
mycket viktig del eftersom det är här barn och ungdo-
mar förflyttar sig inom sitt närområde, exempelvis till 
skola och fritidsaktiviteter. 

Att samordna ”gående eller cyklande skolbuss” där 
barn samlas och tillsammans åtföljs av en vuxen kan 
vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten hos barn. 
Det blir också ett sätt att minska miljö- och trafiksäker-
hetsmässiga problem som kan uppstå när alla föräldrar 
ska lämna eller hämta samtidigt vid skolan.

Stråk för skolpendling definieras15 av Region Skåne 
som förbindelser mindre än 4-5 km till mellanstadie-
skola eller 6 km för högstadieskola, då barnen inte är 
berättigade till skolskjuts. Eftersom Burlöv till ytan är 
en liten kommun bor cirka 99 % inom cykelavstånd till 
skolorna.      

Rekreationscykling
Att cykla är ofta ett bra sätt att uppleva landskapet, för 
rekreation och för turism. Burlövs natur- och kulturstig 
(se även kapitlet ”Grönt och värdefullt”) fungerar för 
rekreationscykling och utökas denna förbättras även 
möjligheterna att i större utsträckning uppleva jord-
brukslandskapet och olika kulturmiljöer. 

Kopplingarna ut mot havet och exempelvis Alnarp-
sparken i Lomma kommun ger också bra möjlighe-
ter för rekreationscykling. Från Åkarps centrum till 

14 Region Skåne (2013). Cykelvägsplan för Skåne. 2013-05-23. Bilaga till 
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014–2025. Remissversion.
15 Region Skåne (2013). Cykelvägsplan för Skåne. 2013-05-23. Bilaga till 
Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2014–2025. Remissversion.
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Alnarp är det ungefär 2 km och från Arlövs centrum 
vid Sockerbitstorget till havet och stranden i Lomma är 
det cirka 3,6  km.    

Utformning och underhåll 
Utformningen och underhållet har stor betydelse för 
framkomligheten, attraktiviteten och säkerheten för 
gång- och cykelvägarna. Utformningen måste anpas-
sas efter de platsspecifika förhållandena. Trygghet och 
bekvämlighet är viktiga faktorer för utformningen av 
gång- och cykelvägar och för att människor ska välja 
dessa färdsätt. 

När det gäller tillgängligheten och underhållet behö-
ver en del åtgärder göras för att förbättra gång- och 
cykelvägarna i Burlövs kommun, men det är även 
viktigt att koppla samman dessa med omkringliggande 
kommuners leder och att dessa håller god kvalitet. 
Utformningen av gång- och cykelvägar bör också göras 
på ett sådant sätt att de blir användbara för personer 
med funktionsnedsättning. Dessa åtgärder gör ofta att 
standarden även blir bättre för personer utan funk-
tionsnedsättning. 

Så långt som möjligt bör gång- och cykeltunnlar und-
vikas till förmån för trygga överfarter i ett plan. Detta 
är dock inte möjligt när det gäller till exempel motor-
vägarna, stambanan och Lommabanan.  

Gång- och cykeltrafik måste ges företräde i förhållande 
till biltrafik om andelen gående, cyklande och resor 
med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. 
Detta kan exempelvis ske med hjälp av upphöjda pas-
sager där fotgängare och cyklister kan passera motor-
trafikens körväg. Reglerande trafikljus som prioriterar 
gång- och cykeltrafiken är ett annat exempel. 

För att underlätta orienteringen är namngivning av 
cykelvägar och skyltning utmed vägarna viktigt. En 
enhetlig och tydlig skyltning kan hjälpa till att öka till-
gängligheten. Skyltarna bör även ange avstånd till olika 
målpunkter.    

Drift och underhåll av cykelvägarna är av stor vikt för 
säkerheten och för att människor ska välja att cykla. 
Under vintern är framkomligheten och säkerheten 
starkt kopplad till skottning och halkbekämpning och 
under sommaren av utstickande vegetation. 

För att underlätta för cyklisterna kan cykelpumpar 
placeras vid viktiga stråks noder. 

Utbildning, information och  
kampanjer
Burlövs kommun verkar redan idag på olika sätt för 
att uppmärksamma och förbättra förhållandena för 
cyklister. Bland annat har kommunen varit med i olika 
kampanjer och cykeltävlingar som exempelvis ”Inga 
löjliga bilresor”, ”Skånetrampar” och ”Pendla med 
cykel”. För att öka andelen cyklister behövs inte bara 
fysiska åtgärder utan även information, utbildning 
och kampanjer som steg i att påverka resvanorna. För 
framtiden är det viktigt att fortsätta att uppmärksamma 
cyklisterna och deras förhållanden. Exempelvis kan 
information på kommunens hemsida och cykelkartor 
underlätta för både besökare och kommuninvånare att 
cykla i större utsträckning.  

Framtidens gång- och cykelvägar
Gång- och cykelnätet är förhållandevis väl utbyggt 
inom kommunen, men det finns en del brister som 
behöver åtgärdas. Det saknas länkar såväl inom tät-
orterna som mellan tätorter och till områden utanför 
kommunen. Kartan redovisar förslag till utbyggnader 
inom Arlöv och Åkarp och hur man kan samman-
binda orterna med de södra delarna av Burlöv och 
med grannkommunerna. Även de befintliga stråken 
behöver ses över och på en del ställen förbättras när det 
gäller bredd, framkomlighet, kopplingar och skyltning. 
Från huvudcykelnätet måste det lokala cykelnätet kny-
tas samman på så många ställen som möjligt.

Utbyggnaden av Södra stambanan kommer att ge-
nerera att nya cykelkopplingar under/över järnvägen 
behöver göras. I Åkarp planeras bland annat Gräns-
vägen tillsammans med en ny gång- och cykelväg att 
förlängas över spårområdet. I anslutning till Åkarps 
station och ”locket” över järnvägen planeras cirka fyra 
stycken cykelöverfarter. I Arlöv kommer den befintliga 
gång- och cykeltunneln under stambanan att göras 
om och breddas för att även rymma busstrafik. En 
ny underfart planeras även från Företagsvägen under 
stambanan för att knyta samman Arlövs båda sidor 
med cirka 500 meters mellanrum.

I utbyggnaden av Kronetorpsområdet kommer flera 
gång- och cykelvägar att behövas. Genom en arki-
tekttävling (år 2013-2014) kommer huvuddragen för 
infrastrukturen, ”skelettet”, i området att tas fram. Den 
befintliga allén till Kronetorps gård planeras att använ-
das för gång- och cykeltrafik, denna axel från gården 
mot Burlöv C kommer att vara en viktig länk i stadsbe-
byggelsen. Det är även viktigt att området ska ha god 
framkomlighet för personer med nedatt rörelsförmåga. 
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Karta med befintliga och planerade framtida huvudcykelvägar i 
Burlövs kommun. De nya vägarna kan till viss del få andra drag-
ningar än vad kartan visar. Linjerna visar vilka stråk som behöver 
sammanbindas. Dessa behöver i sin tur tydligt kopplas till det 
lokala mer finmaskiga nätet. 

Snabbcykelstråk Malmö - Lund
En förstudie16 för en så kallad ”supercykelväg” mellan 
Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund har tagits fram 
av Trafikverket. Andra begrepp som används för denna 
typ av cykelväg är till exempel snabbcykelstråk, cykel-
highway, cyclostrada och velostrada. Det finns ännu 
inga tydliga definitioner för dessa begrepp och vilket 
som bör användas. Detta skulle behöva definieras på 
nationell nivå. Burlövs kommun uppfattar detta fram-
förallt som ett cykelstråk av bra kvalitet med så få stopp 
som möjligt. Det finns en avsiktsförklaring17 gällande 
att skapa en principöverenskommelse om en stegvis 
förbättring av möjligheterna att cykelpendla mellan 
Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. Avsiktsför-
klaringen är undertecknad av Trafikverket Region Syd, 
Region Skåne, Malmö Stad, Burlövs kommun, Staf-
fanstorp kommun och Lunds kommun. I avsiktsförkla-
ringen används begreppet snabbcykelstråk varför detta 
begrepp används även här i Framtidsplanen.

Projektet med ett snabbcykelstråk mellan Malmö och 
Lund syftar till att förbättra möjligheten till att snab-

16 Trafikverket (2012). Förstudie Supercykelväg Malmö - Lund. Remiss-
handling 2012-01-04.
17 Trafikverket (2013). Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindel-
ser på stråket Malmö-Arlöv-Akarp-Hjärup-Lund. Ärendenummer: TRV 
2013/24319.

bare transportera sig med cykel mellan städerna och är 
ett led i att skapa hållbarare resande i regionen. 

Arbetet med snabbcykelstråket sker parallellt med 
projekteringsarbetet för fyrspårsutbyggnad av Södra 
stambanan mellan Arlöv och Flackarp. En av tan-
karna som har väckts är att cykelvägen skulle kunna 
gå utmed järnvägen och på så sätt dra nytta av dess 
genhet. Möjligheter att utnyttja, för järnvägen nödvän-
diga, servicevägar skulle i så fall kunna innebära att en 
högkvalitativ cykelväg kommer till stånd till en lägre 
kostnad än om järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv inte 
hade genomförts.   

Vid dragningen och utformningen av snabbcykelstrå-
ket är det av yttersta vikt att även Burlövs kommuns 
invånare på ett bra sätt kan nyttja den och att koppling-
arna till Åkarps station och Burlöv C är goda. 

Burlövs kommun har förordat att cykelvägen går på 
den nordvästra sidan av järnvägen i Åkarp. I Trafikver-
kets förstudie går sedan snabbcykelstråket på befintlig 
cykelväg på den sydöstra sidan om Södra stambanan 
mellan Åkarp och Arlöv för att sedan leda förbi Burlöv 
Center via Hantverkaregatan ut till Lundavägen och 
vidare mot Malmö. Se föregående karta under rubriken 
”Framtidens gång- och cykelvägar”.

Dragningen av snabbcykelstråket genom Burlövs tät-
orter kan inte liknas med sträckorna på landsbygden. 
Inom tätorterna med den mer urbana miljön måste 
cykelvägen anpassas till befintlig och planerad ny 
stadsbebyggelse. Vidare är en viktig fråga hur snabb-
cykelstråket leds vidare till viktiga målpunkter inom 
Malmö och Lund.

Parallellt med arbetet för ett nytt snabbcykelstråk pla-
neras och genomförs upprustning av befintlig cykelväg 
längs med Lundavägen. Båda stråken bedöms behövas. 
Stråken kan på vissa ställen komma att gå ihop till ett 
stråk. Kopplingar mellan de två stråken är viktiga.

Kopplingar till angränsande kommuner
Förutom ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund 
finns det andra planerade cykelstråk som sammanbin-
der Burlöv med de angränsande kommunerna. 

I sydöstra Åkarp leder Kabbarpsvägen in i Staffans-
torps kommun. I Staffanstorps översiktsplan18 finns en 
framtida cykelled som sammanbinder Åkarp med Kab-
barp och Staffanstorps tätort.

18 Staffanstorps kommun (2009). Framtidens kommun. Antagen av kom-
munfullmäktige 2009-11-30.
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Utbyggnad av stråk mellan Åkarp och Arlöv söderut 
mot Stora Bernstorp skulle underlätta kopplingarna 
till de nordöstra delarna av Malmö med exempelvis 
rekreationsmöjligheter i Bulltofta. 

En utbyggnad av cykelväg är planerad från Nordanå 
i Staffanstorps kommun. Denna cykelväg kommer 
att ansluta till befintlig väg i Stora Bernstorp samt ge 
bättre tillgänglighet till busshållplatserna vid väg 11.

En bättre koppling från norra Arlöv mot Alnarp kan 
uppnås genom en planskild korsning över Västkustvä-
gen.

Vägvisning
Orienteringen för gående och cyklande bör generellt 
underlättas i kommunen. Till stor del handlar det här 
om information och vägvisning. Alla känner inte till 
vilka möjligheter som finns, vilket kan underlättas ge-
nom att ta fram cykelkartor över kommunen. Väl ute i 
nätet behövs vägvisning och avståndsangivelser till mer 
frekventa resmål, såväl vardagliga som mer fritidsbeto-
nade, och till mål i angränsande kommuner. 

Namn på stråken, precis som på gator, underlättar 
också. De större stråken kan likt ”motionsspår” mär-
kas med särskild färg. Även träd och planteringar med 
olika karaktärer kan användas för orienteringen. 

Publika byggnader, till exempel skolor, bad och med-
borgarhus, bör byggas och användas som landmärken 
som märker ut till exempel centrum och andra viktiga 
mötesplatser.  

Cykelparkering
Generellt sett är parkering för cyklar ett eftersatt om-
råde. I många fall kan det vara svårt att skapa cykel-
parkering i efterhand. I varje fall där cyklisterna vill ha 
dem och av tillräcklig storlek. Viktigt är därför att ta 
med behovet av cykelparkering tidigt i planeringspro-
cessen och att följa upp konstaterade behov i bygglov 
och projektering. Frågan är särskilt viktig vid de nya 
stationerna men även vid busshållplatser, fritidsområ-
den, mataffärer och i bostadskvarter. 

Placering och utformning av parkeringar bör göras 
på ett sådant sätt att de upplevs som trygga och nära. 
Väderskydd och tillgång till cykelpump kan också vara 
positivt att ha vid parkeringarna.  

    

Kollektivtrafik
Region Skånes operativa mål i ”Regionalt utvecklings-
program för Skåne 2009-2016”19 för kollektivtrafiken 
är att:

- ”Kollektivtrafikens andel av det totala resandet 
ökar.”
- ”Andelen av de förvärvsarbetande som har högst 
45 minuters restid till arbetet med kollektivtrafik 
ökar i alla Skånes kommuner.”

Region Skåne är kollektivtrafikmyndighet och de 
upprättar trafikförsörjningsprogram där dialogen med 
de skånska kommunerna är ett viktigt delmoment. 
Detaljerade frågeställningar kring linjeupplägg och 
eventuella linjeförändringar och fysiska förutsättningar 
så som framkomlighet och hållplatsplacering ansvarar 
Skånetrafiken för. Här önskar Burlöv vara en aktiv och 
viktig part både när det gäller kollektivtrafikföränd-
ringar i befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. Det 
kan ske i samband med exempelvis framtagande av 
detaljplaner där dialog bör ske så tidigt som möjligt, 
helst redan i översiktsplanen. Eftersom det är kommu-
nen som driver den fysiska planeringen är det viktigt 
att kommunen tillåts ha en aktiv roll vid planering av 
framtida behov av kollektivtrafikförsörjningen som 
understöd för bebyggelseutvecklingen.  

Kollektivtrafik i Burlöv
För kollektivtrafikresenärerna är tillgängligheten till 
hållplatser i huvudsak god i Burlöv. Tillgängligheten 
till buss är störst utefter Lundavägen i både Arlöv och 
Åkarp. Pågatågsstationen i Åkarp ligger geografiskt 
centralt i tätorten, med god tillgänglighet för befolk-
ningen, medan stationen på Södra stambanan i Arlöv 
(Burlöv C) idag (år 2013) är bättre orienterad sett till 
var verksamheterna och handeln ligger i orten snarare 
än bostäderna. Framtidsplanen visar på möjligheten att 
bygga fler stationsnära bostäder även vid Burlöv C.

De regionala busslinjerna har en viktig lokal funk-
tion för Burlöv. Buss 130 binder ihop de olika delarna 
av Arlöv och Åkarp och mellan orterna går det även 
att åka Pågatåg. Busslinje 172 ger de boende i Burlövs 
egnahem möjlighet att åka kollektivt in till Arlövs 
centrala delar. Förbindelser mellan norra Burlöv till 
de södra delarna av kommunen är inte lika utbyggda. 
Dessutom har nedläggningen av buss 132 (år 2012) 
genom Arlöv eliminerat möjligheten för invånarna i 
nordvästra Arlöv att ta sig till Sockerbitstorget med de 

19 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-
2016.
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möjligheter till service och kollektivtrafikbyten som det 
tidigare gav.

Bytesmöjligheterna mellan buss och Pågatåg är idag 
dåliga, då kollektivtrafikslagen inte har gemensamma 
hållplatser och det inte finns något resecentrum. I 
Åkarp är avståndet mellan bussens hållplats på Lun-
davägen och Pågatågsstationen ungefär en kilometer. 
Mellan busshållplatsen på Lundavägen och Burlövs 
station är minsta avståndet drygt 500 m.

Busstrafik på Lundavägen.

Framtidens kollektivtrafik
Kollektivtrafikens utveckling är utan tvekan intimt 
sammankopplad med kommunens utveckling som 
helhet. Kommunen har ett väl utvecklat kollektivtra-
fiksystem, vilket är viktigt att ta vara på. Eventuella 
förbättringsåtgärder bör prioriteras och åtgärder för att 
underlätta resor med kollektivtrafiken bör premieras 
vid avvägning gentemot biltrafiken. Genom att i första 
hand bebyggelseplanera i stationsnära lägen och uti-
från kollektivtrafiknätets sträckning, skapas förutsätt-
ningar för ett stärkt underlag för kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken som helhet är väl fungerande. Dock 
finns ett behov att värna om att inte vissa komponenter 
försämras i takt med att andra förbättras. En framtida 
trafikering av Lommabanan tillsammans med trafi-
kering med Öresundståg till Burlöv Centralstation 
kommer att stärka tågresandet ytterligare. Den positiva 
utvecklingen med tågresandet medför samtidigt en 
uppenbar risk för försämringar i busstrafiken, när fler 
förväntas åka tåg istället för buss. Utbudet av bussför-
bindelser behöver bevakas. Bussens roll kommer att 
förändras och få en ännu större betydelse när det gäller 
att hantera de lokala resorna. Busstrafiken har fler 
möjliga hållplatslägen och når andra målpunkter än 
tågtrafiken. Detta ökar tillgängligheten till kollektivtra-
fik och genom det till fler målpunkter samt skapar fler 
platser för möten mellan människor, vilket är positivt 
för tryggheten. För att öka framkomligheten och ef-
fektiviteten för bussar bör de ges företräde gentemot 
biltrafiken i signalreglerade korsningar.

För att Burlöv Centralstation ska bli ett komplett rese-
centrum måste busstrafiken knytas hit. Region Skåne 
har skrivit på avtal om att dagens Burlövs station ska 
utvecklas till en regional pendlarstation: Burlöv C. Bur-
lövs kommun förutsätter att kollektivtrafikmyndighe-
ten står bakom möjligheten att utveckla Burlöv C som 
en kollektivtrafiknod med även bussar och att resenä-
rer ska ha möjlighet att nå stationen utan att behöva 
resa med egen bil. 

För att underlätta detta planeras en ny tunnel under 
Södra stambanan som kan tillåta busstrafik. Vånggatan 
vid Burlöv Center kan också komma att öppnas upp för 
att koppla bussarna till Burlöv Centralstation. Effektiva 
bussförbindelser till Burlöv C skulle kunna minska 
biltrafiken i området och även behovet av parkering för 
de som pendlar. 

Förstärkning av busstrafik behövs mellan Arlöv och 
Stora Bernstorp, vilket åskådliggörs i följande karta 
med förslag på en ny linje (Q i kartan) som binder 
samman Burlöv C - Stora Bernstorp och Malmö. 
Busstrafiken är viktig för att binda samman kom-
munerna, grannorterna och viktiga målpunkter med 
varandra. En ny linje (X i kartan) förslås även mellan 
Löddeköpinge - Bjärred - Lomma hamn - Burlöv C och 
Malmö C.    
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Befintliga busslinjer som går genom Burlövs kommun samt kom-
munens förslag på nya dragningar. Utgångspunkten är att merpar-
ten av bussarna i framtiden leds in till Burlöv C för att skapa ett 
komplett resecentrum.
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Järnväg
Riksintresse järnvägar och stationer
Det går tre järnvägar genom Burlövs kommun: Södra 
stambanan, Lommabanan samt Simrishamnsbanan. 
Alla dessa tre utgör riksintresse för järnväg inklusive 
stationerna Burlöv och Åkarp20.

Tågtrafik på Södra stambanan. På bilden syns även Åkarps stations-
hus.

Södra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T). Det Transeuropeiska transportnätet är en del 
av Transeuropeiska nät (TEN), som är en organisation 
inom EU för satsningar på infrastruktur som kopplar 
samman de europeiska länderna.
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Riksintresse för järnväg. Den planerade stationen på Lommabanan, 
Arlövs station, är en ny station av förmodat riksintresse. 

Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till 
Malmö och är mycket viktig för både person- och 

20 Trafikverket (2013). Tabeller över utpekade riksintressen 2013-02-20. 
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Samhallsplanering/
Riksintressen/. 2013-04-22. 

godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station 
utmed Södra stambanan är stationer av riksintresse. 
Som riksintresse räknas även stråket Arlöv-Malmö-
Lockarp/Lernacken. Detta stråk utgör en länk i det 
Transeuropeiska transportnätet och för tågtrafiken 
mellan Sverige, Danmark och kontinenten.

Simrishamnsbanan är en järnväg som går mellan 
Malmö och Simrishamn via Tomelilla. Tågtrafiken har 
slutat gå men banan planeras på sikt att åter förbinda 
Skånes östra och västra kuster.

Lommabanan är en del av ”Godsstråket genom Skåne”. 
Detta stråk går mellan Ängelholm och Trelleborg och 
ingår som bana i det Transeuropeiska transportnätet 
och i det strategiska godsnätet. Detta är en viktig länk 
i det internationella godstransportnätet. När det blir 
en tågstation för persontrafik på Lommabanan i Arlöv 
kan även denna bli en station av riksintresse, se vidare 
under ”Lommabanans framtid”. 

Trafikverket är myndigheten som ansvarar för järnvä-
garna och kommunen har därför inte rådighet. Burlöv 
medverkar aktivt till en kontinuerlig dialog mellan 
kommunen och Trafikverket eftersom järnvägarna 
påverkar Burlöv i hög grad. 
 

Södra stambanans framtid
Sträckan mellan Malmö och Lund på Södra stambanan 
är en av Sveriges mest trafikerade. Södra stambanan 
kommer att utökas från två till fyra spår mellan Flack-
arp, söder om Lund, och Arlöv. Områdena utmed hela 
järnvägens sträckning i Burlövs kommun kommer att 
genomgå stora förändringar. Genom Åkarp kommer 
järnvägen att sänkas ned och gå genom ett tråg, som 
på en sträcka av 400 m blir övertäckt. Dagens (år 2013) 
Burlövs station i Arlöv kommer att utökas till en pend-
larstation där även Öresundstågen stannar. Detta ger 
möjligheten att utveckla stationen till Burlöv Central-
station, en station för hela kommunen och regionen. 
Burlöv Centralstation bör utvecklas till ett resecentrum 
och bli en viktig del av Burlöv Centrum, tillsammans 
bildar de, med Burlöv Center, Burlöv C.

När det gäller stationer som är av riksintresse ska 
de skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet21 av dessa och därmed 
också reseutnyttjandet på järnvägarna. Burlövs kom-
mun bedömer att tillgängligheten till stationerna och 
utnyttjandet av kollektivtrafiken på järnvägarna kan 
förbättras avsevärt om den stationsnära marken vid 

21 Miljöbalken 3 kap. 8§.
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stationerna och därmed även i Kronetorpsområdet 
används för tät blandstad med både bostäder och ar-
betsplatser i linje med rapporten ”Stationsnära läge22”. 
Burlövs kommun bedömer att ny tät bebyggelse här 
tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse eftersom de 
riksintressanta stationerna ligger där de ligger och inte 
är särskilt lättflyttade.

Lommabanans framtid
Lommabanan trafikeras idag (år 2013) endast av 
godstrafik och inte persontrafik. Kommunerna längs 
”Godsstråket genom Skåne”, där Lommabanan är en 
del, har gemensamt beslutat att samarbeta för att gods-
stråket även ska trafikeras med persontåg. De kommu-
ner som ingår i samarbetet är Bjuv, Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Malmö, Svalöv, Trelleborg, Vellinge, Åstorp 
och Ängelholm. 

En trafikering med persontåg på Lommabanan ger 
möjlighet till att anordna Pågatågsstopp i Arlöv. I de 
utredningar som är gjorda genom Trafikverket (tidiga-
re Banverket) finns denna station medtagen. Ytterligare 
en Pågatågsstation skulle innebära att kommunen har 
totalt tre järnvägsstationer: Arlövs station på Lomma-
banan samt Åkarps station och Burlöv Centralstation, 
Burlöv C, på Södra stambanan. Stationen på Lom-
mabanan skulle ytterligare stärka utbudet av kollek-
tivtrafik i Arlöv, med möjliga kopplingar norrut mot 
Lomma, Furulund och vidare mot Ängelholm. Söderut 
fortsätter spåret via Malmö mot Trelleborg. 

Med tanke på att Burlövs kommun har en nettoin-
pendling med arbetande i kommunen skulle möjlighe-
terna för arbetstagare i kommunen att nå sina arbets-
platser öka. Lommabanan skulle också ge boende i 
Lomma och Kävlinge kommuner bättre möjligheter 
till att resa kollektivt till och från Malmö, vilket leder 
till minskad arbetspendling med bil genom Burlöv och 
Malmö kommuner.

Placeringen av stationsläget på Lommabanan i Arlöv 
kan ha betydelse för eventuella byten mellan tågen på 
Lommabanan och Södra stambanan. Kopplingen mel-
lan de båda stationerna är viktig också för orientering, 
trygghet och för att skapa goda förutsättningar för 
mötesplatser. Särskild omsorg behöver tas vid utform-
ningen av gaturummet mellan stationerna rörande 
frågor som siktlinjer, möblering, platsbildningar och 
framtida etableringar.

22 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. 

Simrishamnsbanans framtid
Idag (år 2013) går det ingen persontrafik på Simris-
hamnsbanan genom Burlövs kommun. Inom ”Nät-
verket Simrishamnsbanan” arbetas det aktivt för en 
återupptagen trafikering av Simrishamnsbanan. I 
nätverket ingår representanter från Skånetrafiken samt 
från de sex kommuner där tåguppehåll planeras: Lund, 
Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp och Tomelilla. 
Det planeras inte för någon tågstation i Burlövs kom-
mun eftersom kommunen har alldeles för lite bostäder 
och verksamheter i anslutning till Simrishamnsbanan. 
Det skulle behövas en mycket omfattande utbyggnad i 
anslutning till stationsläget och någon sådan finns det 
inte stöd för i Framtidsplanens utbyggnadsförslag, se 
vidare i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”. 
Det finns starka skäl att följa utvecklingen av Sim-
rishamnsbanan för att kräva över-/undergångar och 
bullerskydd samt för att se vilka kopplingar som kan 
behövas i det regionala busslinjenätet.

Även om det inte är aktuellt under överskådlig framtid 
med ett Pågatågsstopp i Burlövs kommun så ligger det 
i regionens bästa att kollektivtrafikutbudet förbättras i 
hela Skåne. Ökad andel kollektivtrafik gör att biltrafi-
ken genom Burlövs kommun kan minska. En trafike-
ring av Simrishamnsbanan kan anses vara positivt för 
Burlövs kommun så länge erforderliga bullerskyddsåt-
gärder och över-/undergångar vidtas utmed spårområ-
det.

Regionala stationsområden
För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas ytterligare 
måste stationsområdena i regionen utnyttjas bättre23 
och samverka med varandra. Exempelvis kan Burlöv 
Centralstation komplettera resbehovet i såväl Arlöv, 
Lomma och nordöstra Malmö (Kirseberg, Segevång 
med flera). Burlöv Centralstation kommer att bli en 
regional station eftersom både Pågatåg och Öresunds-
tåg kommer att stanna. Utvecklingen kring stationerna 
för Öresundstågen är viktig och dessa bör betraktas 
som en enhet där resbehovet fördelas ut på lämpligaste 
sätt. Exempelvis bör det finnas bättre möjlighet för 
boende i nordöstra Malmö att kunna ta sig till Burlöv 
Centralstation för att ta tågen mot Lund. Burlöv C är 
i realiteten Malmö norra station liksom Hyllie station 
är Malmö södra station. Burlöv C bör utvecklas till ett 
komplett resecentrum där även bussarna stannar. Den 
nya pendlarstationen i Burlöv kommer också att förut-
sätta att det finns goda parkeringsplatser för både cyk-
lar och bilar i anslutning till stationen. Ett parkerings-
hus med pendlarparkeringar för bilister och cyklister 

23 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge.  
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planeras i anslutning till stationen. Cykelparkeringen 
måste ligga närmast på-/avstigning från perrongerna 
för att fungera.

Motortrafik
Riksintresse vägar
Burlövs kommun har ett flertal vägar som är av riks-
intresse. E20, E22, E6 samt E6.01/Västkustvägen är 
utpekade som riksintresse.

0 2 Kmº
Riksintresse vägar

E6.01

E22

E22

E6
E20

Arlöv

Åkarp

Vägar av riksintresse.

Väg E20 utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, 
Göteborg och till Malmö och Köpenhamn. Väg E20 
ingår i det av riksdagen fastställda nationella stam-
vägnätet. Vägarna i det nationella stamvägnätet är av 
särskild nationell betydelse. Sträckan Malmö-Göteborg 
ingår även i det av EU utpekade Transeuropeiska trans-
portnätet (TEN-T). Väg E 22 utgör en viktig nationell 
förbindelse mellan Skåne, Blekinge och ostkusten 
vidare norrut. Vägen ingår också i Transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). 

Väg E6 sträcker sig genom Skåne längs västkusten och 
vidare upp till norska gränsen. Vägen ingår i det av EU 
utpekade Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och 
är därför av internationell betydelse. E6.01/Västkust-
vägen är viktig eftersom den utgör en anslutning till en 
utpekad kombiterminal24 av riksintresse i Malmö.

24 En kombiterminal är en terminal där modulariserade lastbärare byter 
transportsätt utan att själva godset berörs. Vanligen avses med kombitermi-
nal en speciell järnvägsstation där omlastning av containers, växelflak, semi-
trailers eller hela lastbilar sker mellan järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar.

Bilvägar
Flera stora vägar: E6.01, E22.10 och Yttre Ringvägen 
leder till Burlöv. Kommunen har en mycket stor andel 
infrastruktur i förhållande till sin storlek.

Trafikverket är myndigheten som ansvarar för de 
statliga vägarna och kommunen har därför inte rådig-
het. Burlöv medverkar aktivt till en kontinuerlig dialog 
mellan kommunen och Trafikverket eftersom de stat-
liga vägarna påverkar Burlöv i hög grad.   

Motortrafik på Yttre Ringvägen under ekodukten mellan Burlövs 
egnahem och Burlövs kyrkby.

Stommen i bilnätet (huvudnätet) består i både Arlöv 
och Åkarp av vägar med genomfartskaraktär. Till dessa 
ansluts lokala gatusystem vars omfattning ofta avgörs 
och begränsas av de två järnvägarna, Lommabanan och 
Södra stambanan.

Lundavägen binder ihop Arlöv och Åkarp. Lundavägen 
bildar ryggraden i det lokala huvudnätet. Kronetorps-
vägen är viktig som infart från norr till Arlöv och ge-
nerellt till det framtida Burlöv Centrum. Idag (år 2013) 
har vägen närmast karaktär av genomfartsled. Både 
Lundavägen och Kronetorpsvägen kommer att behöva 
förändras till stadsgator när stadsbebyggelsen i Kro-
netorp och vid Burlöv Centrum utvecklas. Den stora 
cirkulationsplatsen (Lundavägen/Kronetorpsvägen) 
behöver ses över för att ge bättre understöd till den 
kommande mer stadsmässiga bebyggelsen i området.

Vägnätet i utbyggnaden av Kronetorpsområdet, 
”skelettet”, kommer att tas fram genom en påbörjad 
arkitekttävling (år 2013-2014). Här är axeln genom den 
befintliga allén mot Burlöv C och Lundavägen som går 
som en ryggrad genom hela stadsbebyggelsen mycket 
viktiga länkar. 

Allmänt är tillgängligheten för biltrafik god till de 
stora trafiklederna. I vissa reserelationer saknas dock 
kopplingar till det övergripande motorvägsnätet, vilket 
innebär att bilisterna ibland får köra omvägar genom 
tätorterna för att nå dessa leder. Så mycket som möjligt 
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av genomfartstrafiken i kommunen bör gå på de över-
gripande trafiklederna. Den trafik som kör på det inre 
vägnätet bör ha målpunkter inom kommunen. Flera 
korsningar i kommunen behöver utredas och byggas 
om för att öka säkerheten och framkomligheten. 

Trafikverket har i uppdrag från regeringen tagit fram 
en kapacitetsutredning25 för samtliga transportsystem 
i Sverige. Frågor som berör Burlöv i kapacitetsutred-
ningen är bland annat godsstråket genom Skåne, Södra 
stambanan, E6/E20 och E22. Åtgärder finns också med 
för att öka kapaciteten på Södra stambanan och Väst-
kustbanan. För Burlövs del så innebär kapacitetsutred-
ningen bland annat utbyggnad till sex körfält på väg E6 
mellan Alnarp och Löddeköpinge och fyrspår mellan 
Flackarp och Högevall/Lunds central. För att sträva 
mot hållbart resande anser Burlövs kommun att kapa-
citetsutredningen innehåller brister i prioriteringen. 
Att bygga ut motorvägnätet i pendlingsstråket Lödde-
köpinge-Alnarp till sex körfält innan trafikering med 
persontåg på Lommabanan, kommer att ge motsatt 
effekt och enbart bidra till mer biltrafik genom kom-
munen. Staten och regionen bör därför arbeta kraft-
fullare i sin satsning på hållbara transportslag innan 
kapacitetshöjande åtgärder på vägnätet genomförs, då 
det senare kommer att leda till negativ miljöpåverkan i 
Burlövs kommun.

Regionalt har frågan lyfts om att utöka E22:an med 
bussfält i vardera riktningen mellan Malmö och Lund. 
Burlövs kommun efterlyser utredningar kring om 
det verkligen finns ett behov av detta. Utredningen 
behöver undersöka om det behövs en breddning av 
motorvägen eller om åtgärden kan genomföras inom 
befintligt vägområde genom till exempel att sänka 
hastigheten till 90 km/h. En sänkning av hastigheten 
skulle samtidigt bidra till en minskning av bullernivå-
erna. Vidare skulle åtgärder för att sprida ut godstrafik 
och biltrafik i tid över dygnet göra befintlig infrastruk-
tur mer effektivt. I dagsläget bedömer Burlövs kom-
mun att det bli allt för stora ingrepp att utöka E22:an 
med två körfält. Sex körfält, även om två är för buss-
trafik, skulle ta jordbruksmark i anspråk och det skulle 
troligen öka trafikeringen med biltrafik och bullerni-
våerna i Burlövs kommun. Satsningarna bör istället 
göras på tågtrafiken samt för att använda befintliga 
motorvägar till mer kollektivtrafik. När Södra stamba-
nan har utökats till fyra spår kommer kapaciteten att 
öka för tågtrafiken. Burlövs kommun är positiva till 
busstrafik mellan Malmö och Lund som kompletterar 
tågtrafiken och som använder de befintliga vägnäten. 

25 Trafikverket (2012). Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åt-
gärder – förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050. 2012-04-27.

Busstrafiken är viktig för att nå lokala målpunkter som 
inte järnvägen når. Samtidigt är det viktigt att knyta 
samman busslinjer och pendlarstationen, Burlöv C, till 
ett resecentrum. Detta skulle minska andelen biltrafik 
som åker genom Burlövs kommun.  

Utbyggnaden av Södra stambanan kommer att inne-
bära förändringar även i gatunätet. Både stationsom-
rådena i Arlöv och Åkarp har begränsad tillgänglighet 
med bil. Det saknas tydliga och gena vägar vilket gör 
det svårare att nå stationsområdena. Genom att öppna 
upp vägnätet och skapa fler länkar till stationerna ökar 
tillgängligheten och orienterbarheten. Därmed un-
derlättas resandet med kollektivtrafiken. I Åkarp och 
Arlöv planeras för nya planskildheter med Södra stam-
banan, vilket generellt kommer att öka tillgängligheten 
till stationen och mellan de olika delarna av orterna. 
Tillgänglighetsåtgärder över/under Lommabanan samt 
Simrishamnsbanan kommer också att behövas när 
dessa utvecklas vidare och får utökad trafikering.

Vid genomgång i Trafikplanen för framtida trafikök-
ningar på huvudvägnätet i Burlövs kommun kan kon-
stateras att det är mycket angeläget att bilanvändningen 
i kommunen minskar om kommunen ska kunna växa 
på ett hållbart sätt. Om Framtidsplanen byggs ut i sin 
helhet utan en förändrad färdmedelsfördelning kom-
mer det enligt Trafikplanen att uppstå framkomlighets-
problem. Problem med framkomligheten kan uppstå 
utmed delar av huvudvägnätet, framförallt i området 
kring korsningen mellan Lundavägen och Kronetorps-
vägen. De beräknade trafikökningarna utgår enbart 
från utbyggnaden inom Burlövs kommun. Det innebär 
att utbyggnader i angränsande kommuner kan komma 
att generera ytterligare trafik på framförallt Lundavä-
gen och Kronetorpsvägen. 

Det finns mycket forskning som visar på att högre 
vägkapacitet med exempelvis fler filer attraherar ny bil-
trafik. Delar av det kommunala vägnätet fyller en funk-
tion som genomfart för trafik som inte på ett bra sätt 
hittar ut till det övergripande motorvägsnätet. Därför 
bör åtgärder för att koppla samman detta i första hand 
övervägas innan kapacitetsförstärkande åtgärder på det 
kommunala vägnätet diskuteras.

Det är av vikt att genomfartstrafik från grannkommu-
nerna, som inte har någon målpunkt i Burlöv, främst 
färdas på det övergripande motorvägsnätet. Exempel-
vis finns det tankar på en koppling mellan E6:an och 
E22:an via nya trafikplatser vid Lomma och Hjärup. 
För Burlövs kommun är det viktigt att en förbättrad 
tillgänglighet mellan motorvägen och Åkarp inte 
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blir på bekostnad av ökad genomfartstrafik i Åkarp. 
Utgångspunkten måste därför vara att motorvägsnätet 
tar hand om tillgänglighetsbehoven för Lomma och 
Hjärup utan inblandning från Åkarp.  

Befintligt behov av nya väglösningar Framtida stadsgata

º 0 2 Km

Föreslagna förändringar i vägnätet. Bland annat behöver flera 
korsningar och cirkulationsplatser ses över och åtgärdas. Åtgärder 
för över- och/eller undergångar för vägnätet behövs vid kommu-
nens tre järnvägar. En del vägar har behov av hastighetsanpassning. 
Lundavägen, Kronetorpsvägen, Lommavägen och Dalbyvägen pla-
neras bli stadsgator, se exempel på utveckling utmed Lundavägen 
under rubriken ”Förtätning längs med infartsvägarna”. Ytterligare 
information finns i Trafikplanen26. Förutom de nedanstående större 
trafikåtgärderna kommer många mindre åtgärder att behövas för 
exempelvis olika väganslutningar, gåfartsgator och trafiksäkerhet. 
 

Bilpooler
De senaste åren har bilpoolsoperatörer etablerat sig i 
Skåne och användningen av bilpoolsbilar ökar stadigt 
för såväl boende som verksamma. Hittills (år 2013) 
finns ingen bilpoolsoperatör etablerad i Burlöv. 

Bilpoolsbilen är ett mycket bra alternativ till att skaffa 
egen bil för den som inte har behov av att köra dagli-
gen eller för den familj som överväger att skaffa ytter-
ligare en bil. I och med att det finns ett visst motstånd 
till att använda sig av en bilpoolsbil i förhållande till 
att använda den egna bilen, är det ett mycket bra sätt 
till att få människor att välja att åka kollektivt, gå eller 
cykla istället. Det vill säga bilen används enbart när det 
är nödvändigt.

Ett flertal kommuner arbetar aktivt med bilpooler i 
planeringen som ett sätt att minska på krav på parke-
ring i samband med detaljplan och bygglov. Uppföran-
26 Burlövs kommun (2012). Trafikplan Burlöv. Remissversion 2012-09-10.

det av bilpooler kan vara en möjlighet för exploatörer 
att minska antalet parkeringsplatser vid byggnation, 
att använda marken för andra ändamål och att spara 
pengar. I takt med att Arlöv förtätas kommer även Bur-
lövs kommun att behöva effektivisera parkeringen och 
där kan bilpoolen fungera som ett alternativ. Kommu-
nen behöver inte äga och driva bilpoolerna i egen regi 
men kan verka för att de uppförs i kommunen. 

Parkering
Parkeringsfrågorna är en viktig del i kommunens 
planering. En väl avvägd tillgång och ett effektivt ut-
nyttjande av parkeringsplatser bidrar till kommunens 
övergripande mål om hållbarhet. Parkerings frågorna 
bör därmed ses som en del av trafiksystemet i stort, 
både som en viktig funktion i att tillgodose behov av 
tillgänglighet som att vara ett styrinstrument för val 
av färdmedel. Tillgången till parkering kan i viss mån 
påverka valet av att äga bil eller inte. Parkeringarna bör 
också utformas så att tillgängligheten för exempelvis 
personer med funktionshinder är god. Estetik och 
trygghet är andra viktiga faktorer att beakta.

Inriktningen för parkering i kommunen utifrån Trafik-
planen27 kan uppnås genom:

• att parkering på gatumark och tomtmark måste 
samverka.

• att gatuparkeringen måste samverka med bebyg-
gelsen.

• att ge möjlighet att lämna bilen hemma.
• en differentierad parkeringsnorm.
• en prioritering mellan parkeringsbehov för bo-

ende, besöks- och kundparkering samt arbetsplats-
parkering inom tomtmark respektive gatumark.

• att förtäta outnyttjade markparkeringar med 
bebyggelse och istället bygga parkeringshus i flera 
våningar alternativt underjordiska parkeringsga-
rage.   

För det framtida arbetet med parkering bör en policy 
tas fram för Burlövs kommun som omfattar både bil 
och cykel. En parkeringspolicy skapar förutsättningar 
för att samla parkeringsfrågorna och kan vara en väg-
ledning i planeringen. 

När Burlövs Centralstation i större utsträckning blir 
en pendlarstation med både Pågatåg och Öresundståg 
kommer även en pendlarparkering att behövas nord-
väst om stationen. Parkeringslösningar kommer också 
att vara en viktig fråga när parkeringen till Burlöv 
Center förtätas med ny bebyggelse. 

27 Burlövs kommun (2012). Trafikplan Burlöv. Remissversion 2012-09-10.
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Godstrafik
Handelsutbytet med omvärlden ökar. Prognoserna vi-
sar på ökning av antalet transporter. Sydvästra Skåne är 
en port mot omvärlden för väldigt mycket transittrafik 
för gods, vilket aktualiserar frågor om miljövänligare 
transporter, kapaciteten i järnvägsnätet och hur om-
givningen påverkas. Det är viktigt att godskapaciteten 
kan säkerställas så att godset kommer fram i tid. Det är 
också viktigt att godset transporteras på ett miljövän-
ligt sätt. För att minska lastbilstrafiken behövs insatser 
för att föra över gods på järnväg.

Burlövs kommun är transitkommun för gods på såväl 
väg som järnväg. Under 2000-talets inledande år 
skedde en snabb tillväxt av godstransporterna med 
lastbil över såväl Öresund, som på färjorna mellan 
Sverige och Tyskland/Polen. För järnvägstransporterna 
har utvecklingen inte varit lika tydlig. Målsättningen 
är att den framtida trafiken ska vara hänsynsfull mot 
omgivningen och bullernivåerna för boende ska hål-
las nere. Bulleråtgärder kommer därmed att behöva 
genomföras. 

Viktiga tidpunkter att beakta för godstrafiken är fär-
digställandet av tunneln genom Hallandsåsen 2015 och 
Fehmarn Belt-förbindelsen 2020. En framtida förbin-
delse mellan Helsingborg och Helsingör är särskilt 
intressant för godstrafik på järnväg då denna skulle 
kunna avlasta Öresundsbron, Södra stambanan och 
Lommabanan och därmed Burlövs kommun. 

Malmö hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP), står 
idag för en stor förändring med stora expansionsplaner 
i Norra hamnen, där bland annat en ny färjehamn, en 
ny containerhamn och en ny kombiterminal är anlagda 
eller planerade. Detta genererar en hel del godstran-
sporter, som i största grad kommer att gå genom Bur-
lövs kommun, på både väg och järnväg.

Markreservat för ett yttre godsspår finns avsatt i grann-
kommunerna Lund, Staffanstorp, Lomma och Malmös 
översiktsplaner. Ett yttre godsspår skulle för Burlöv 
innebära ytterligare en barriär och försvåra stations-
nära bebyggelse i Åkarp. Det skulle också innebära 
att jordbruksmark av klass 10 samt riksintresset för 
kulturmiljö tas i anspråk för ännu mer infrastruktur. 

Med dagens (år 2013) kunskap bedöms det som 
mycket olämpligt att bygga ett yttre godsspår genom 
Burlövs kommun. Hittills redovisade dragningar och 
lösningar skulle innebära så pass negativa effekter för 
Burlövs kommun när det gäller exempelvis buller, 

barriäreffekter, och markanspråk på odlingsmarken att 
bedömningen blir att kommunen inte bör ta ställning 
för något yttre godsspår genom kommunen.

Även med ett yttre godsspår ska godstrafik in genom 
Åkarp och Arlöv till Malmö hamn. Det går redan idag 
mycket godstrafik genom Burlövs kommun. Tankarna 
om att leda godstrafiken utanför stadsbebyggelsen i 
grannkommunerna kan för Burlövs del innebära att 
mer trafik leds, framför allt till och från Malmö hamn, 
genom den täta stadsbebyggelsen i Arlöv och Åkarp. 
Godstrafiken, framför allt till och från Malmö hamn, 
har redan idag stor inverkan på boendemiljöerna i 
Burlöv. Utvecklingsplanerna för hamnen, den plane-
rade ankomst- och avgångsbangården i Norra hamnen 
och befintlig kombiterminal i anslutning till Spille-
pengens trafikplats kommer genom mer trafik och fler 
godstransporter att innebära än större påverkan på 
Burlöv i framtiden.

I den regionala dialogen kring godstrafik, inklusive 
hamnar, har frågor lyfts även angående ett yttre gods-
spår längs med Västkustvägen in till Malmö hamn. 
Detta skulle i Burlövs kommun innebära byggande 
av spår på mark som idag är Natura 2000-område, 
naturreservat och rekreationsområde. Det skulle också 
innebära ytterligare en barriär mellan kommunens 
invånare och havet.

Utvecklingen kring gods- och järnvägsfrågorna gene-
rellt i regionen behöver bevakas. Burlövs kommun ser 
det som nödvändigt att det tittas på hur hela godshan-
teringen för södra Sverige ska bli hållbar i framtiden. I 
samband med detta behövs också ett samlat grepp för 
eventuella framtida höghastighetståg. Burlövs kommun 
deltar gärna, och med nödvändighet, i samarbeten där 
frågor angående godstrafiken och höghastighetsbana 
blir aktuella, eftersom detta i allra högsta grad påverkar 
burlövsborna. 

Burlövs kommun ser positivt på en framtida järnvägs- 
och lastbilsförbindelse mellan Helsingborg och Hel-
singör, då en sådan kan komma att avlasta kommunen 
med gods på järnväg och väg.

Energiförsörjning
Sverige, Skåne och Burlövs kommun har ambitiösa 
miljömål avseende energi och koldioxidutsläpp. I 
Sverige lyder de viktigaste etappmålen för energiför-
sörjningen: 

”Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i 
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Sverige, från verksamheter som ligger utanför sys-
temet för handel med utsläppsrätter, minska med 
40 procent jämfört med 1990…” 

”Den totala energianvändningen per uppvärmd 
areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minsk-
ningen bör vara 20 procent till år 2020 och 50 
procent till år 2050 i förhållande till använd-
ningen 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila 
bränslen för energianvändningen i bebyggelsesek-
torn vara brutet, samtidigt som andelen förnybar 
energi ökar kontinuerligt”.28

I Burlövs kommuns energi- och klimatstrategi29 samt 
miljöprogram30 är motsvarande mål:

• År 2030 ska utsläppen av växthusgaser vara minst 
40 % lägre än år 2006.

• År 2030 ska energianvändningen vara minst 30 % 
lägre per person jämfört med år 2006.

• Kommunen ska verka för att utsläppen av växthus-
gaser inom Burlövs kommun ska ha minskat med 
20 % till år 2020 jämfört med år 2006 räknat som 
koldioxid ekvivalenter per invånare.

• Kommunen ska verka för att den totala energian-
vändningen ska minska med minst 15 % per person 
till år 2020 jämfört med år 2006.

• Kommunen ska verka för att 20 % av energibehovet, 
elenergi undantaget, i kommunen ska täckas av 
förnyelsebar energi år 2015.31

Burlövs kommun kommer på 3:e plats i Sverige 2012 
när det gäller minskning av växthusgaser i procent 
sedan 1990. Utsläppsintensiteten i Burlövs kommun 
har förbättrats näst bäst i hela Sverige då den ökat med 
hela 84 % sedan 1990. Utsläppsintensiteten är förhål-
landet mellan utsläppen av växthusgaser och tillväxten 
i kommunen. Ju lägre utsläppen är per producerad 
krona desto bättre för klimatet när tillväxten ökar.32

Ledningar vid Malmö Burlöv golfbana med Kronetorps mölla i 
bakgrunden.

28 Miljömålsportalen (2012). www.miljomal.se.
29 Burlövs kommun (2009). Energi- och klimatstrategi för Burlövs kom-
mun.
30 Burlövs kommun (2009). Miljöprogram 2009-2015.
31 Burlövs kommun (2009). Miljöprogram 2009-2015.
32 Engkvist, Fanny (2012). Växthusgasutsläpp i Sveriges kommuner. Fores.

Jämfört med 2006 var energiförbrukningen och utsläp-
pen av växthusgaser 2010 cirka 10 % respektive cirka 
12-23 % lägre per person i kommunen, som geografiskt 
område. Jämfört med 1990 har kommunen minskat 
sina utsläpp med cirka 45 -65 % (år 2010)! Minskning-
en i Burlövs kommun från 1990 beror framförallt på 
att koleldningen i industrin har upphört. Nationellt är 
fjärrvärmeutbyggnaden en stor anledning till att växt-
husgaserna har minskat. Generellt har Burlövs invå-
nare ett lågt utsläpp av växthusgaser per person (cirka 
4,0-4,8 ton år 2010). Under 2000-talet har energian-
vändningen och koldioxidutsläppen generellt minskat i 
kommunen. De dominerande uppvärmningsformerna 
i Burlövs kommun är fjärrvärme, gas och värmepum-
par (el). Fjärrvärmen är väl utbyggd i Arlöv. I Åkarp 
är gasen väl utbyggd medan fjärrvärme saknas helt. 
Det finns stora gaskunder även i Arlöv. Dessa utgörs 
dock framförallt av verksamheter. E.ON är ägare och 
ansvarar för el-, fjärrvärme- och gasnätet som försörjer 
kommunen med energi.

0 2 Kmº
Fjärrvärme

Arlöv

Åkarp

 
Fjärrvärmen är väl utbyggd i Arlöv men saknas i Åkarp och de 
södra delarna av kommunen. Kartunderlag från E.ON.

En väldigt liten del av kommunen värms upp med olja, 
vilket är positivt ur klimatsynpunkt. När det gäller 
förnyelsebar energi finns det i Burlövs kommun ingen 
storskalig produktion. Dock går Burlövs hushålls-
avfall (inklusive matavfall) till andra kommuner för 
behandling och energiåtervinning. En del av denna 
energi kommer tillbaka till Burlövs kommun genom 
fjärrvärmenät, biogas med mera. Brännbart avfall från 
Burlövs kommun går till Sysav, som står för cirka 60 % 
av fjärrvärmeproduktionen till E.ON:s fjärrvärmenät i 
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Burlöv och Malmö kommuner. Från och med novem-
ber 2012 går matavfallet till rötning och utvinning av 
biogas. Utsläppen av fossil koldioxid från fjärrvärmen 
i Burlöv och Malmö är för närvarande (år 2012) 125 g/
kWh. Klimatutsläppen från gasförbränning är 205 g/
kWh. Utsläppen från elproduktionen är mycket svårbe-
räknad då marknaden är avreglerad. Kommunen har 
sedan tidigare åtgärdsförslag, om att verka för utbygg-
nad av fjärrvärmen till Åkarp.

I de nya områdena som föreslås exploateras bör inrikt-
ning mot energisnåla byggnader med en hög andel 
förnyelsebar energi vara en självklarhet, då det ur ett 
helhets- och livscykelperspektiv är lönsamt att bygga 
för en liten energiförbrukning. Kommunen ska genom 
planläggning och exploateringsavtal verka för att så 
sker. Kommunen bör ha en stor öppenhet för framtida 
innovationer av förnybar energi inom energisektorn. 

Genom att bygga kollektivtrafiknära, med god tillgång 
till förnyelsebara energikällor och energisnåla byggna-
der kommer kommunen kunna sänka sina och regio-
nens klimatutsläpp ytterligare. Genom kommunen 
löper stora ledningar för både gas och el. Dessa begrän-
sar markanvändningen i relativt stor utsträckning. Mer 
om detta under avsnittet om ”Risker och sårbarhet”, 
där också kartor finns.

Vindkraft
Kommunen har tidigare tagit ställning mot vindkraft 
på grund av platsbrist.

400 meters buffertzon kring bostäder.

º 0 2 Km

Skyddszoner för boende med avseende på vindkraftsutbyggnad.  

De områden som skulle kunna vara aktuella med hän-   
seende till att de ligger mer än 400 m från närmsta 
boende bedöms inte vara aktuella med motiveringen 
att områdena är mycket små och utspridda, vilket 
skulle ge ineffektiva etableringar (se karta med skydds-
avstånd för boende). Anläggandet av vindkraft på 
Spillepeng är inte lämpligt på grund av närheten till 
Natura 2000-området. Området vid golfbanan anses 
olämpligt på grund av dammarna där fåglar rastar och 
i övriga områden finns svårigheter med att samsas med 
golfaktivitet och det lilla rörliga friluftsliv som finns 
inom kommunen. Området norr om ställverket ligger 
inom riksintresset för kulturmiljö. Området söder om 
Simrishamnsbanan ligger nära järnvägen.

Utredningsområden för vindkraft.

Om ett område anses lämpligt eller olämpligt kan dock 
förändras över tid och utvecklingen av nya vindkraft-
verk kan ge andra möjligheter i framtiden. Området 
vid Stora Bernstorp längs Yttre Ringvägen skulle på 
sikt kunna undersökas närmare som plats för anläg-
gande av vindkraft. Detta skulle medföra att Malmös 
planerade pärlband av vindkraft längs med Yttre 
Ringvägen förlängs in i Burlövs kommun. I dagsläget 
är dock inte detta förenligt med till exempel skyddsav-
stånd för boende. Eftersom Burlövs kommun har ett 
hårt exploateringstryck, tätt mellan bebyggelsen och 
konkurrerande intressen om vad som ska byggas, även 
på landsbygden, anser kommunen att alla eventuella 
framtida vindkraftverk ska prövas i detaljplan33.

Länsstyrelsen i Skåne har inte pekat ut något område 
i Burlöv kommun som lämpligt i sina utredningar 

33 Plan- och bygglagen, PBL, 4 kap 3§.
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för planeringsunderlag för vindkraft.34 Det finns inga 
riksintressen för energiproduktion av vindkraft i kom-
munen.

Telekommunikationer
En utbyggnad av Sveriges mobiltelefonnät förbättrar 
kommunikationsmöjligheterna, men kräver utbyggnad 
och placering av antenner i tätorts- och landsbygdsmil-
jön. I vissa fall kan antennerna placeras på befintliga 
byggnader i andra fall placeras antennerna på master. 
Master kan placeras olika beroende på bebyggelse, 
grönstruktur och topografi. Master kan se olika ut och 
samutnyttjas med andra funktioner, som exempelvis 
belysningsstolpar och flaggstänger. Genom att sam-
utnyttja telemasterna kan flera operatörers antenner 
komma att sitta på samma mast, vilket är att föredra. 
Master bör inte få förekomma i värdefulla områden, se 
kapitlet ”Grönt och värdefullt”. 

Bredband
Sverige är ett av få länder som haft en bredbandspolitik 
sedan slutet av 1990-talet, vilket bland annat lett till att 
vi idag är ett av de ledande länderna vad gäller använd-
ning av IT och tillgång till bredband. Ambitionen med 
regeringens senaste bredbandsstrategi är att vi ska vara 
världens mest uppkopplade och avancerade land när 
det gäller elektronisk kommunikation. Bredbandsfrå-
gorna är ganska komplexa och omgärdas av en mängd 
lagstiftning som plan- och bygglagen, Konkurrensla-
gen, Kommunallagen och Lagen om Elektronisk kom-
munikation. För att uppnå god kommunikationsnivå 
med dagens mått krävs fiber för att åstadkomma hög 
kapacitet till både fasta och mobila anslutningar.

I de allmänna riktlinjer35 som Post- och telestyrelsen, 
Konkurrensverket och Sveriges Kommuner och Lands-
ting tagit fram för att främja bredbandsutbyggnad står 
bland annat: 

”- Kommuner ska, som företrädare för allmänna 
samhällsintressen, i översikts- och detaljplanear-
betet beakta behoven av utbyggnad av bredbands-
kommunikation i kommunen.
- Kommuner bör verka för god konkurrens på 
alla områden, inklusive bredbandsområdet, och 
eftersträva god dialog med det privata näringslivet 
rörande konkurrensfrågor.

34 Länsstyrelsen i Skåne län (2006). Planeringsunderlag för utbyggnad av 
stora vindkraftsanläggningar på land 2006:6
35 Konkurrensverket, Post- och telestyrelsen och Sveriges Kommuner och 
Landsting (2010). Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

- Kommuner bör undvika monopolisering av in-
frastrukturen, till exempel genom att undvika så 
kallade exklusivitetsavtal oavsett om avtal tecknas 
med en privat eller offentlig aktör.
- Kommuner bör främja parallelletablering av 
fiber där så är möjligt och lämpligt.
- Vid tecknande av avtal och i muntliga överens-
kommelser ska kommuner ge privata och offentli-
ga aktörer samma villkor om det inte finns sakliga 
skäl för att erbjuda olika villkor.”

Bredbandspolitiken baseras på att marknaden i första 
hand ska tillgodose behovet av bredband. Kommunala 
aktörer bör träda in endast när det inte finns kom-
mersiella marknadsförutsättningar. Bedrivs bred-
bandsverksamhet i kommunal regi ska den drivas utan 
vinstsyfte och utan underprissättning samt redovis-
ningen ska vara transparent. I tillträdet till den egna 
infrastrukturen ska behovet av att undvika monopoli-
sering beaktas.

En fiberbaserad IT-infrastruktur är en förutsättning 
för framtidens trådbaserade och mobila bredbandsnät. 
Bedömningen är att det är viktigt att tillgången till 
fiberbaserade bredbandsnät säkerställs i den fortsatta 
samhällsbyggnaden. Framtidsplanen redovisar inte 
detaljlösningar – detta görs i den efterföljande detalj-
planeringen. Bredbandsnätet är lika viktigt som övrig 
infrastruktur och bör planeras i samband med exem-
pelvis nya gång- och cykelvägar, ledningar eller annan 
infrastruktur. Burlövs Bostäders samtliga cirka 2 500 
lägenheter och större lokaler är anslutna till ett öppet 
bredbandsnät. Här kan man välja olika leverantörer 
inom TV, telefoni och internet med höga hastigheter. 
Burlöv har därmed en relativt hög anslutningsgrad av 
bredband med hög hastighet. Byggnationen påbörjades 
under 2010 och var färdig i oktober 2011. Detta har 
gjort att Burlöv ligger i topp 10 bland Sveriges kommu-
ner när det avser deklaration över internet. 

För att Sverige inte ska tappa sin ledande roll inom IT 
och som föregångsland är det viktigt att alla kommu-
ner verkar för en god IT-kommunikation. För Burlöv 
är målet att 90 % av alla hushåll och företag ska ha 
fiber innan 2020 med ett ”öppet bredband” som gynnar 
konkurrensen. 

Med Burlövs läge i regionen och storstadscentra kan 
kommunen använda sin närhet och storlek för att ge 
möjlighet att skapa en mångfald inom företagande, 
boende och kommunikationer. Det förutsätter en väl 
utbyggd infrastruktur i form av bredbandsnät. Alla 
ålderskategorier och verksamheter kommer att kunna 
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öka användningen och nyttan av IT när kommunen 
samordnar sin planering och arbetar för samverkan 
med privata aktörer. Vid de offentliga platserna i kom-
munen, till exempel det nya ”Stationstorget” vid Burlöv 
C, skulle dessutom ”fria” trådlösa nät kunna byggas 
upp av kommunen för att ytterligare öka nätverkande 
och få till stånd trevliga mötespunkter.

Kommunen bör ha en policy som klargör villkor för 
tillträde till kommunal mark för bredbandsutbyggnad 
liksom annan infrastruktur. Kommuner bör teckna 
markavtal på skäliga och icke diskriminerande villkor 
som gör det möjligt till största möjliga konkurrens. 
Samordningen av grävarbeten är viktigt för att få så 
stor samförläggning som möjligt.

Vatten- och avloppsförsörjning
Globalt sett är bristen på rent vatten en av de vanligaste 
dödsorsakerna i många utvecklingsländer. Vid 1900-ta-
lets början dog över 25 000 människor bara i Sverige 
på grund av kolera som är relaterat till vattenhygien. 
Fortfarande hör man ibland larm om bakterier, virus 
och andra föroreningar i våra vatten. Med ett förändrat 
klimat kan även vi få problem med vattenresurserna, 

vilket ger oss anledning att vara rädda om och spar-
samma med vårt vatten.

VA-ledningsnätet i Burlöv är i behov av en genomgång 
där standard och kapacitet ses över. Förnyelsetakten på 
ledningsnätet är eftersatt och för att möta problemen 
med ett åldrande ledningssystem behöver förnyelsetak-
ten ökas.36

Dricksvatten
Burlövs kommun försörjs av vatten från främst 
Vombsjön, en mindre del kommer från sjön Bolmen 
i Småland via Bolmentunneln. Vid behov kommer 
vatten från Ringsjön som är reservvattentäkt. Det är 
Sydvatten som distribuerar dricksvattnet till Burlövs 
kommuns och övriga ägarkommuners ledningsnät. De 
största ägarandelarna i Sydvatten har Malmö och Lund. 
Burlövs kommun äger ungefär 2 %. Ledningsnätet för 
dricksvatten i Burlövs kommun ägs och sköts av kom-
munalförbundet VA SYD. Huvudanslutningspunkterna 
från Sydvattens ledningar till de lokala ledningarna lig-
ger vid Lundavägen och Vassvägen. Reservanslutnings-
punkt finns även norr om Virvelvägen så att vatten kan 
levereras från Lommahållet om något skulle hända.
36 VA SYD (2012). Samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs kom-
mun. Dnr. 12/01560-3.

INSPIRATION 

Foto: Gunilla Persson

Energieffektiva byggnader, solceller, öppen dagvattenhantering, kollektivtrafik 
och effektiv sophantering är viktiga delar för en mer miljövänlig stadsbebyggelse. 
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Inom Burlövs kommuns geografiska område finns i 
dagsläget en reservvattentäkt, som ligger vid Östragård 
i Åkarp, för kommunal försörjning av dricksvatten. 
Den kan användas till uttag av råvatten i krissituatio-
ner. Denna har fått en mindre betydelse som reserv-
vattentäkt då den betydligt större reservvattentäkten 
i Bulltofta (Malmö) ligger inom VA SYD:s verksam-
hetsområde. Tidigare har det funnits vattentäkter inom 
Burlöv i anslutning till Alnarpsströmmen. Alnarps-
strömmen är en av Sveriges större grundvattenakvifä-
rer. Övrigt uttag av vatten ur Alnarpsströmmen genom 
till exempel enskilda brunnar är högst begränsat i 
kommunen med undantag för en del industrier. Be-
vakningen av grundvattennivåerna sker främst genom 
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

Pumpstation

Reservoar

Vattenverk

Dricksvattenledning

Planerad dricksvattenledning
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Vattenförsörjning via Sydvatten i Skåne.

I Burlövs kommun finns inga vattenskyddsområden. 
Länsstyrelsen pekar ut Sydskånes kalkstenar och 
Alnarpsströmmen som en viktig potentiell framtida 
möjlig förekomst för uttag av vatten, energi med mera 
ur ett regionalt perspektiv och anser därför att adekvat 
skydd bör ges i valda delar. I väntan på ökad precise-
ring av var, tar Framtidsplanen inte ställning till even-
tuellt skydd i dagsläget.

Spillvatten
I Burlövs kommun har VA SYD ansvar för det kom-
munala avloppsnätet sedan den 1 januari 2011. Verk-

samhetsområdet i kommunen följer i princip områden 
med detaljplaner och utvidgas i takt med att nya detalj-
planer upprättas. Spillvattnet leds via det lokala led-
ningsnätet till ”ABMA-ledningen”37 vidare till Sjölunda 
reningsverk i Malmö stad för behandling.

Spillvattennätet är till viss del nederbördspåverkat, 
vilket kan ge en ökad risk för källaröversvämningar 
vid kraftigt regn. VA SYD tar fram en åtgärdsplan för 
Burlövs kommun bland annat för att minska riskerna 
för översvämningar.38

I kommunen finns det cirka 70 enskilda avlopp med 
varierande reningsprocesser. Dessa inventerades under 
2011-2012 och krav kommer att ställas på att ågärda de 
som inte är godkända. Samtliga recipienter har över-
gödningsproblematik. Hela kommunen har pekats ut 
som nitratkänslig och avloppskänslig (både kväve och 
fosfor). Generellt är också avstånden till recipienterna, 
dikningsföretag med flera korta. Sammantaget visar 
detta på att hög skyddsnivå bör gälla i hela kommunen. 
Bedömningen måste dock göras i varje enskilt fall av 
Miljö- och byggnämnden.

Burlövs kommun antog i december 2013 en kommun-
täckande VA-plan där områden pekas ut som lämpliga 
för inkoppling till det kommunala spillvattennätet.

Dagvatten
Hanteringen av dagvattnet är en gemensam fråga för 
Burlövs kommun och VA SYD.

Hanteringen av dagvatten är en viktig fråga som berör 
flera områden i kommunens och VA SYD:s organisa-
tion. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner 
av från främst hårdgjorda ytor (tak, gator med mera), 
dräneringsvatten och uppträngande grundvatten. Inom 
Burlövs kommun är den största mottagaren (recepien-
ten) av dagvatten Alnarpsån, som tar emot 80-90 % av 
dagvattnet. 

Sege å tar emot mellan 10-20 % av kommunens dag-
vatten, där bland andra jordbruk och Bernstorpsom-
rådet står för en betydande del av vattnet. En felaktig 
hantering av dagvatten kan medföra problem med 
översvämningar, läckage av förorenande, övergödande 
och syreförebrukande ämnen till recipienterna och 
Öresund.

37 ABMA är ett samägt bolag som äger och förvaltar en gemensam hu-
vudledning för spillvatten. Ledningen går från Lomma och Hjärup genom 
hela Burlövs kommun till gränsen mot Malmö.
38 VA SYD (2012). Samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs kom-
mun. Dnr. 12/01560-3.
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Översvämning sommaren 2007.

Arbetet med en dagvattenstrategi har initierats (år 
2013) mellan Burlövs kommun och VA SYD. En stra-
tegi för hantering av dagvatten är ett viktigt steg för att 
ge en samlad bild av hur Burlövs kommun ser på frå-
gan och hur man vill bidra till ett hållbart resursutnytt-
jande och lösa de problem som kan uppstå på grund av 
otillfredsställande dagvattenhantering och kommande 
klimatförändringar.

Strategin bör tillämpas vid exploatering av nya områ-
den, ny- och ombyggnad av ledningsnät och bebyg-
gelse samt där problem med dagvatten uppstår eller 
förväntas uppstå. 

Principer för god dagvattenhantering bör vara:
• Lokalt omhändertagande av dagvatten i öppna 

system (till exempel dammar eller infiltration) 
prioriteras framför ledningssystem. 

• Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen 
lämpligt sätt ur hydrologisk, biologisk och estetisk 
synpunkt.

• Dagvattenhanteringen ska integreras i samhället så 
att det blir en resurs för exempelvis rekreation om så 
är möjligt - Grön & Skön.

• Hanteringen sker på ett sätt som minimerar risken 
för skador på byggnader och anläggningar och 
hänsyn tas till kommande klimatförändringar.

• Maximalt tillåtna utsläpp av dagvatten till recipient 
efter fördröjning hålls låg och anpassad till vad 
recipienten som helhet klarar.

• Föroreningar av dagvatten begränsas, i synnerhet 
när det gäller metaller och petroleumprodukter.

• Grundvattenbalansen påverkas inte negativt.

Dagvattenmängderna som behöver fördröjas och tas 
om hand varierar mellan områdena. För Kronetrops-
området har kommunen låtit göra beräkningar för de 

kommunala ytorna som kommer att krävas för en god 
dagvattenhantering. Det är viktigt att ytorna avsätts i 
planprogram och detaljplaner.

Exempel på dagvattenunderlag för detaljplanering av Kronetorps-
området. Illustrationen visar inte de exakta lägena för dammarna, 
men ger en god bild över vilka ytor som krävs för att fördröja 
ett tioårsregn. På ställningstagandekartorna redovisas dessa ytor 
schematiskt.

I Burlövs kommun har källaröversvämningsbenägna 
områden identifierats genom utredningar39. Somliga 
brister har blivit åtgärdade (se vidare om översväm-
ningar och häftiga regn i avsnitt om klimatförändring-
ar i kapitlet ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”).

Avfall
EU har beslutat att dess medlemsstater ska arbeta efter 
avfallshierarkin40 som innebär att:
• i första hand förhindra att avfall uppstår.
• i andra hand återanvända produkter. 
• i tredje hand återvinna materialet.
• i fjärde hand återvinna energi.
• i sista hand ska avfallet deponeras. 

Den kommunala avfallshanteringen i Burlövs kommun 
utförs av Malmö stad genom kommunalförbundet 
VA SYD. Uppdraget innefattar insamling av hushålls-
avfall samt avfallsplanering. Behandlingen sker genom 
det kommunägda bolaget Sysav.

Genom VA SYD och dess entreprenörer hämtades i 
Burlöv och Malmö cirka 250 kilo restavfall per person 
år 2010. Med restavfall menas sådant hushållsavfall 
som återstår sedan grov avfall, trädgårdsavfall, farligt 
avfall, läkemedels avfall och producentansvarsavfall 
39  Ramböll (2009). Burlöv källaröversvämningar - Hydraulisk analys av 
spill- och dagvattensystem i Arlöv och Åkarp.
40 Europaparlamentet och Europeiska unionens råd (2008). (2008/98/
EG).
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sorterats ut. Restavfallet förbränns och energin tas till 
vara i SYSAV:s värmekraftverket, som ligger i Sjö-
lunda, både som värme till fjärrvärmenätet och genom 
elproduktion. Denna form av avfallsbehandling kallas 
återvinning av energi och är det man först i fjärde hand 
ska använda sig av enligt avfallshierarkin.

Återvinningscentraler
Grovsopor, som man vill bli av med som privatperson, 
kan lämnas på återvinnings centralerna eller så kan 
hämtning beställas från VA SYD. Ibland finns grov-
soprum eller liknande i flerbostadshus och ibland hyr 
fastighetsägarna in containrar. Med grovavfall menas 
sådant hushållsavfall som är så tungt och/eller skrym-
mande att det inte är lämpligt att samla in i kärl. 

I Burlövs kommun finns ingen egen återvinningscen-
tral, den närmaste är Sjölunda återvinningscentral. På 
återvinnings centralen, som drivs av SYSAV, kan man 
bland annat lämna det grovavfall och farliga avfall som 
normalt uppstår i ett hushåll. Det finns också möjlighet 
att lämna saker för återanvändning, som till exempel 
möbler. De allmänna återvinnings centralerna är också 
öppna för småföretag, som kan lämna visst avfall mot 
betalning. De kan dock lämna förpackningsmaterial 
gratis. Begagnat byggmaterial som kan återanvändas 
kan lämnas i återbyggdepån.

Även farligt avfall såsom färg och olja lämnas på 
Sjölunda återvinningscentral. Det är viktigt att man 
lämnar det för omhändertagande och inte häller ut det 
i avloppet eller i naturen då detta kan skapa miljöpro-
blem.

Återvinningsstationer
På återvinningsstationerna kan privatpersoner lämna 
sina förpackningar och tidningar. I kommunen finns 
det för närvarande tre återvinningsstationer. En finns i 
Arlöv och ligger vid Burlövsbadet. De övriga två ligger 
i Åkarp på Gränsvägen och vid Dalslundsvägen. Det 
som samlas in för återvinning här är plast-, pappers-, 
glas- och metallförpackningar samt tidningar. På 
respektive container finns det i regel tydliga anvis-
ningar om vad man får slänga i behållarna. De som 
driver återvinnings stationerna är Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB. I bostadsområden med tät 
bebyggelse eller flerbostadshus är det också vanligt 
med fastighetsnära insamling i till exempel miljöhus. 
Fas tighetsnära insamling av förpackningar och tid-
ningar har inte kommunen (VA SYD) hand om, utan 
fastighetsägaren tecknar abonnemang med avfalls-
entrep renörer. Andelen som har fastighetsnära insam-
ling av tidningar och förpackningar i Burlövs kommun 

är hög. Ungefär dubbelt så många av flerfamiljshushål-
len i Burlövs kommun än riksgenomsnittet har tillgång 
till fastighetsnära insamling av tidningar och förpack-
ningar. 

Exempel på fastighetsnära insamling i ett grönt miljöhus med klät-
terväxter. Foto: Linda Berglund. 

I kommunen är behovet av fler återvinningsstationer 
stort. Eftersom kommunens geografiska yta är be-
gränsad och kommunen strävar efter att bygga tätt bör 
de nya platserna på längre sikt vara utformade med 
mindre behållare och på fler platser. Återvinnings-
stationerna är en naturlig mötesplats och bör därför 
också behandlas som en sådan när det gäller placering, 
estetik och utformning.

Ny avfallsplan
Under 2011 antogs en ny gemensam ren håll nings-
ordning i Burlövs kommun och Malmö stad41. 

Den nya avfallsplanen, som är en del av renhållnings-
ordningen, tar avstamp i Burlövs kommuns respektive 
Malmö stads miljöprogram och spinner vi dare på 
Malmös mål om att bli världsbäst på hållbar  utveckling 
till 2020. Den övergripande visionen för avfallsplanen 
är: ”I arbetet för en hållbar stads ut veck ling har avfalls-
frågorna år 2020 en självklar roll – vi gör hållbarhet 
verkligt i våra användares vardag”.

Visionen har sedan brutits ner i tre delmål, dessa är: 
”Det är lätt att välja en hållbar konsumtion”, ”Det är 
rätt att prioritera miljönytta” och ”Det är lätt att göra 
rätt”. Under delmålen pekas viktiga effektmål ut för att 
staka ut vägen till delmålen. På nästa sida följer några 
exempel på effektmål.
• Återvinningscentralerna är utformade för att 

tillvarata produkters värde och livslängd. Detta 
återspeglas i såväl personligt bemötande som fysisk 
utformning. Kretsloppsparken i Göteborg kan tjäna 
som inspiration.

41 Burlövs kommun, Malmö stad & VA SYD (2011). Avfallsplan 2011-
2015 för Malmö stad och Burlövs kommun.
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• Avfallstaxan är utformad för att uppfylla avfallspla-
nens mål. 

• I kommunernas fysiska planer finns plats för 
insamling av farligt avfall, återvinningscentraler, 
återvinningsstationer och fastighetsnära insamling.

• Fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att 
sortera sitt avfall såväl i bostaden som i fastighetens 
insamlingssystem.

• Papperskorgar på offentliga platser har sorterings-
möjligheter för förpackningar, tidningar och matav-
fall.

För att uppnå målen krävs strategier och handlingspla-
ner. De som pekats ut som de viktigaste strategierna för 
att nå målen är: samarbete och samverkan, förmedla 
kun skap och att visa på goda exempel. 

Avfallsplanen innehåller inga tidsatta handlings planer 
som snabbt kan riskera att bli inaktuella. Åtgärder 
och handlingsplaner kommer istället att tas fram och 
fastställas årligen i den löpande planeringen av av falls-
verksamheten. Kommunikation är viktigt för att Burlöv 
och Malmö ska kunna uppnå målen i avfallsplanen. I 
avfallsplanen tar VA SYD ansvaret för att årligen upp-

rätta en kommunikationsplan. När kommunikations-
planen tas fram ska följande strategier vara vägledande:
• VA SYD tar ett helhetsansvar för informationen till 

våra användare genom att samarbeta med de lokalt 
verksamma entreprenörerna i branschen.

• VA SYD ska vara pådrivande i samverkan med 
stadsdelarna och med Burlövs kommun för att nå 
våra användare lokalt. 

• Informationen ska anpassas till målgrupper, vara 
tydlig och förmedlas genom olika medier och möta 
användarna där de befinner sig. 

• Informationen ska ge kunskap, påverka attityder och 
beteende samt visa på goda exempel.

Exempel på avfallsinsamling på en gård där anläggningen är inbäddad med klätterväxter och grönska. Foto: Linda Berglund. 
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Ställningstaganden och  
konsekvenser
Målet är att det ska vara lätt och attraktivt att bo och 
arbeta i Burlöv utan bil. Andelen biltrafik bör enligt 
Framtidsplanen minska, satsningar görs därmed på 
gång-, cykel och kollektivtrafik. Lundavägen, Krone-

torpsvägen, Lommavägen och Dalbyvägen omvandlas 
till stadsgator. Förutom de nedanstående större trafik-
åtgärderna kommer många mindre åtgärder att behö-
vas för exempelvis olika väganslutningar, gåfartsgator 
och trafiksäkerhet. Åtgärder planeras också för buller, 
elledningar, dagvattenhantering, återvinningsstationer 
och klimatförändringar. 
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att följa riksintresset för järnvägar och stationer.

att föreslå den nya stationen på Lommabanan, Arlövs station, 
som riksintresse. 

kommer riksintresset för järnvägar och stationer att tillgodo-
ses.

att följa riksintresset för vägar. kommer riksintresset för vägar att tillgodoses. 

att gång- och cykeltrafiken prioriteras, därefter kollektivtrafi-
ken 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. 

kommer energianvändningen och utsläppen av växthusgaser 
per person att minska.

kommer luftkvaliteten att förbättras.

kommer bilvägarna i stadsbebyggelsen, innanför motorvä-
garna, att kunna bibehållas som tvåfiliga.

kommer bebyggelsen att kunna utökas i enlighet med 
2030-bebyggelsescenariot.  

att rusta upp och utöka gång- och cykelvägarna.

att öka tillgängligheten och framkomligheten med gång- och 
cykelvägar till viktiga platser såsom tågstationer och busshåll-
platser.

att i första hand undvika gång- och cykeltunnlar men där 
de är absolut nödvändiga verka för att de ska upplevas som 
trygga och attraktiva. 

att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter för cykel nära 
alla målpunkter.

att pumpstation och cykelservice uppförs vid tågstationerna.  

kommer förutsättningarna för att välja cykel och gång i stället 
för bil att förbättras.

kommer kombinerade resor med gång/cykel och kollektivtra-
fik att underlättas.

kommer det kännas tryggare att gå och cykla i kommunen.

kommer cyklarna kunna parkeras mer effektivt och på ett icke 
störande sätt.

kommer användningen av cykel att underlättas.

att fortsätta att sprida kunskap och information om cykling i 
kommunen och dess miljö- och hälsobringande effekter, ge-
nom exempelvis cykelkartor, kommunens hemsida, kampan-
jer och undervisning.

kommer förutsättningarna för att nå miljömålen att förbättras.

kommer förutsättningarna för bättre folkhälsa att förbättras.

att samverka med grannkommuner för att skapa samman-
hängande gång- och cykelleder.

kommer tillgängligheten mellan kommunerna att öka och 
förutsättningarna för att välja cykel istället för bil att förbätt-
ras.

att skylta upp och namnge cykelstråken. kommer orienteringen att öka och gång- och cykelvägarna ges 
en större betydelse. 

att ha ett aktuellt program för gång- och cykelfrågor. kommer arbetet med gång- och cykeltrafiken att tydliggöras 
och en underhålls-, åtgärds- och utbyggnadsplan att genom-
föras vilket gynnar tillgängligheten och användningen av 
cykel.  

att underlätta resande med kollektivtrafik och byten mellan 
buss och tåg.

att Burlöv Centralstation ska utformas och fungera som ett 
resecentrum och att busstrafik leds in till stationen.

att Lommabanan får en station, Arlövs station, vid Företags-
vägen, i fonden av Burlöv Centralstation.

att Åkarps station med stationshus utvecklas på ett attraktivt 
sätt.

kommer förutsättningarna för att åka kollektivt hela resan och 
att avstå från bilresor att öka.

kommer stadsbebyggelsen att få nya kreativa och socialt beri-
kande mötesplatser.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att se positivt på att Simrishamnsbanan får persontrafik under 
förutsättning att buller och över-/undergångar får en tillfred-
ställande lösning. 

kommer andelen biltrafik genom kommunen att minska.

kommer buller och luftföroreningar från biltrafik att minska.

att busstrafiken till och från kommunen samt internt inom 
kommunen ska bevaras och förbättras.
 
att värna busshållplatserna inne i tätorterna och inte gå med 
på någon busshållplats ute på motorvägarna E22 och E6. 

att se positivt på direktbussar mellan Malmö-Lund så länge 
de inte inverkar negativt på antalet turer som stannar inne i 
Burlövs tätorter.

kommer förutsättningarna för att använda kollektivtrafik i 
stället för bil att förbättras.

kommer människorna att samlas inne i stadsbebyggelsen och 
därmed ge förutsättningar för att åstadkomma goda mötes-
platser, större trygghet och därmed attraktivare stadsrum. 

kommer andelen genomfartstrafik med bil genom kommunen 
att minska.

att arbeta för att bevara och förbättra tillgängligheten med 
buss till närliggande orter och platser.

kommer förutsättningarna för att åka kollektivt och avstå från 
bilresor att förbättras. 

kommer luftföroreningar i regionen att minska.

att arbeta för förbättrade stadsbusslinjer mellan och inom 
Malmö och Arlöv.

kommer tillgängligheten mellan och inom Malmö och Arlöv 
att öka.

kommer luftföroreningar i regionen att minska.

att öka kvaliteten på tillgänglighet, trygghet och utformning 
vid och i anslutning till busshållplatser och tågstationer.

att omvandla busshållplatserna och tågstationerna till 
mötesplatser genom kvalitativ utformning och att samla fler 
aktiviteter vid dem.

kommer kommunen att bli mer trygg & nära, grön & skön 
och med mer liv & rörelse. 

att få ut så mycket genomfartstrafik som möjligt från gatorna 
inom orterna till det övergripande nätet med motorvägar.

att kompletterande trafikplatser utmed motorvägnätet kan 
komma till stånd för att få ut genomfartstrafiken.

att en ny trafikplats på väg E22 kommer till stånd, tillsam-
mans med Staffanstorps kommun, för att knyta Hjärup till 
motorvägssystemet och därmed minska genomfartstrafiken 
genom Åkarp.

kommer stadsmiljön att bli tryggare och luftkvaliten inom 
orterna förbättras.

kommer genomfartstrafiken inom orterna att minska.

att bilpooler startar i Burlöv utan att kommunen därmed 
måste vara ägare till dem.

kommer fler att kunna avstå från att ha egen bil.

kommer färre parkeringsplatser att behövas.

att endast ha tvåfiliga vägar för biltrafik inom bebyggelsen 
innanför motorvägarna. 

kommer biltrafiken inom orterna att begränsas och andelen 
gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik att öka.  

att Lundavägen, Kronetorpsvägen, Lommavägen och Dalby-
vägen blir stadsgator.

att ta fram ett program för utformning av Burlövs stadsgator.

kommer Burlövs gator att kunna utformas på ett mer stads-
mässigt sätt som gynnar stadsmiljön, tryggheten, attraktivite-
ten, det gröna, det sköna, livet och rörelsen i tätorterna. 

att ha en aktuell trafikplan. 

att ha en aktuell parkeringspolicy som omfattar både bil och 
cykel.

kommer den långsiktiga trafikplaneringen att bli mer hållbar. 

kommer riktlinjerna för parkering bli tydligare och mer 
användbara.

att påverka Trafikverket att använda bullerdämpande belägg-
ningar på de statliga vägarna i kommunen. 

kommer färre personer utsättas för buller.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att undvika ytterligare infrastruktur på odlingsmark, barriärer 
och bullerkällor genom att bland annat inte avsätta mark i 
markanvändningskarta för yttre godsspår och breddning av 
motorvägarna. 

att deltaga aktivt i frågor och samarbeten gällande eventuella 
yttre godsspår och breddning av motorvägar för att värna 
Burlövs, men också regionens, intressen.

att en fast trafikförbindelse för både gods- och biltrafik mellan 
Helsingborg och Helsingör genomförs. 

kommer Burlöv inte att få ytterligare barriärer och bullerkäl-
lor från infrastruktur.

kommer marken istället för infrastruktur att kunna användas 
till odlingsmark och stationsnära bebyggelse.

kommer Burlövs kommun att avlastas gällande godstranspor-
ter och trafikmängder. 

att plats ska ges för avfallshanteringen i fysiska planer.

att avfallshanteringen placeras på ett sådant sätt att de har 
god tillgänglighet och utformas med tanke på estetik, möten, 
trygghet och för att minska nedskräpning runt avfallshante-
ringen.

att Framtidsplanen ska medverka till att avfallsplanens mål 
och miljömål uppfylls.

att återvinningsstationerna blir mindre och fler med hjälp av 
ny teknik.

kommer matavfallet att kunna omvandlas till biogas vilket 
är ett förnybart bränsle, som till exempel gasfordon kan 
använda.

kommer en mer hållbar avfallshantering att ske där även 
övriga sorteringsfraktioner kommer att öka i andel.

kommer tryggheten att öka.

kommer gällande avfallsplan följas som säger att avfallshante-
ringen ska få ta plats. 

kommer detta att bidra till en mer hållbar utveckling. 

kommer ökad tillgänglighet att leda till högre utsorterings-
grad av olika fraktioner.

att det på kort sikt ska finnas två nya återvinningsstationer, en 
i nordvästra Arlöv och en i sydvästra.

kommer utsortering av förpackningar och tidningar i invå-
narnas närområden att öka. 

att bidra till ett långsiktigt skydd för Alnarpsströmmen om re-
gionala utredningar visar att det är lämpligt inom kommunen.

kommer dricksvattenförsörjningen att bli säkrad för framti-
den.

att ha en aktuell dagvattenstrategi, som tas fram i samarbete 
med VA SYD, med principerna om att lokalt omhändertagan-
de av dagvatten i öppna system med fördröjning ska priorite-
ras framför ledningssystem.
 
att dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt 
ur hydrologisk, biologisk och estetisk synpunkt.

att dagvattenhanteringen ska integreras i samhället så att det 
blir en resurs för exempelvis rekreation om så är möjligt.

att aktivt arbeta för att hantera eventuell förlust av infiltra-
tionsytor/grönytor i förtätningsområden.

att i den fysiska planeringen avsätta mark för fördröjning och 
lokalt omhändertagande av vatten.

att samverka med Staffanstorp för att anlägga fördröjnings-
damm vid Alnarpsån till skydd för översvämningar i Åkarp.

kommer minskade mängder skadliga ämnen ut i naturen.

kommer kommunen drabbas av färre översvämningar.

kommer naturen, flora och fauna att gynnas av fler goda 
levnadsmiljöer.

kommer attraktiva miljöer med god funktion att kunna 
skapas.

kommer mark att tas i anspråk.

kommer markberedskap för vattenfördröjning att finnas.

att ha en aktuell vatten- och avloppsvattenplan som tas fram i 
samarbete med VA SYD.

att spill- och dagvatten även fortsättningsvis ska hanteras 
separerat och att eventuella felkopplingar ska åtgärdas.

kommer lagkrav att uppfyllas och fler få tillgång till kommu-
nalt vatten och avlopp. Dessutom kommer viktiga frågor för 
va-hanteringen att tas upp.

kommer minskade mängder skadliga ämnen ut i naturen och 
reningsverken belastas mindre.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att alla icke godkända enskilda avlopp ska ha beslut om åtgär-
der senast år 2015.

att hög skyddsnivå ska gälla för enskilda avlopp i hela kom-
munen. Bedömningen måste dock göras i varje enskilt fall av 
Miljö- och byggnämnden.

kommer minskade mängder övergödande ämnen ut i vat-
tendragen och havet.

att energieffektiva fastigheter byggs genom krav vid detaljpla-
neläggning, kvalitetsprogram och i exploaterings-/köpeavtal. 

kommer energi och utsläppen av växthusgaser per person att 
minska.

kommer smarta energilösningar att integreras vid utform-
ningen av husen.

att ha en stor öppenhet när det gäller framtida innovationer 
av förnybar energi.

kommer energi och utsläppen av växthusgaser per person att 
minska.

att i dagsläget inte planera in vindkraft, eftersom att möjliga 
områden saknas på grund av boende med mera, vilket dock 
kan förändras över tid.

att all vinkraftsetablering ska prövas i detaljplan på grund av 
många olika markanvändningsintressen.

kommer inte vindkraft att kunna etableras i kommunen inom 
de närmaste åren.

att fjärrvärme byggs ut i Kronetorpsområdet och i Åkarp. kommer mindre klimatutsläpp att ske.

att 40 % av alla hushåll och företag har tillgång till öppet bred-
band med en hastighet av minst 100 Mbit/s 2015 och 2020 ska 
motsvarande siffra vara 90 %. 

att 2015 ska all kommunal verksamhet ha tillgång till öppet 
bredband med en hastighet av minst 100 Mbit/s.

kommer snabbt bredband att bidra till ett väl fungerande 
företagande och det digitaliserade samhälle som krävs för en 
fortsatt framgångsrik utveckling.

att offentliga platser i kommunen får fria trådlösa nätverk. kommer nätverkandet att öka och trevliga mötesplatser kan 
skapas.

att ha en aktuell policy som klargör villkor för tillträde till 
kommunal mark för bredbandsutbyggnad liksom annan 
infrastruktur.

kommer arbetet med dessa frågor bli mer effektivt och sam-
ordningsvinster kan uppnås. 
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Fritid, utbildning,  
arbete och social  
hållbarhet
Kapitlet ”Fritid, utbildning, arbete och social hållbar-
het” redogör för kommunens fritidsverksamheter, 
skola, arbete, näringsliv, jordbruk, besöksnäring samt 
kommunal och kommersiell service.

Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig välkomna och 
trygga.

Burlövs vision1 för 2030 är att kommunen ska vara:

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, 
utveckling och kultur.”

Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs kommun 
– hit vill vi nå, så här vill vi att det ska bli, detta arbetar 
vi för:

• Alla som bor och vistas i Burlöv ska känna sig 
välkomna och trygga här. Våra verksamheter ska ge 
service av hög kvalitet, alltid med medborgaren i 
centrum.

• Här finns rika möjligheter till möten och upplevel-
ser, inom handel, kultur och fritid, för såväl unga 
som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och 
öppnar för dialog, delaktighet och utveckling.

• Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun med 
grönska och sköna rekreationsområden för alla.

• Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att få ett 
arbete och ett gott liv. Våra förskolor och skolor ska 
vara bland de bästa i Skåne både vad gäller trivsel 
och studieresultat.

• Alla som bor och är verksamma här ska känna 
stolthet över sin kommun.

1 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i 
kommunfullmäktige 2012-05-21.

För dem som arbetar i Burlövs kommun finns det en 
värdegrund2. De som arbetar i Burlövs kommun finns 
till för kommunens invånare, företag, föreningar och 
andra som efterfrågar kommunens service.

”Genom ett gott och likvärdigt bemötande, hög 
tillgänglighet, förtroendefulla möten och dialog 
skapar vi trygghet.”

Kultur, sport och fritid
Burlövs kommun har många målpunkter för kultur, 
sport och fritid.

1. Malmö Burlöv gol�ana 
2. Arlövs teater
3. Arlövs bibliotek
4. Aktivitetsgården Betan
5. Tågarpskolans gymnastiksal
6. Arlövs tennisbanor
7. Arlövs idrottshall
8. Humlans gymnastiksal
9. Svenshögs gymnastiksal

10. Bangolf
11. Kronetorps mölla
12. Ridanläggning
13. Burlövsbadet
14. Kronetorpsvallen
15. Burlövs gamla prästgård
16. Möllegården
17. Södervångskolans gymnastiksal 
18. Hvilans gymnastiksal

19. Åkarps gol�ana
20. Åkarps sportskyttar
21. Aktivitetsgården Arken
22. Åkarps bibliotek
23. Dalslunds idrottshall 
24. Burlövs tennishall och 
tennisbanor
25. Åkarps idrottsplats

  

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15.

16.17.
20.

18. 19.

21.
22.

23.
24.

25.

Kultur, sport och fritid i Burlövs kommun.

Kultur
Burlöv har två bibliotek, ett i Arlöv och ett i Åkarp. 
Arlövs bibliotek ligger centralt vid Sockerbitstorget 
och i Åkarp finns ett filialbiblioteket som är ett inte-
grerat folk- och skolbibliotek. På Arlövs teater har den 
populära Arlövsrevyn föreställningar och på somma-
ren hålls Granbackekvällar med musik och sketcher 
från Arlövs teaters utescen. Granbackekvällarna är en 
mångårig tradition i Burlöv. En vacker sommarkväll 
drar evenemanget tusentals besökare.

2 Burlövs kommun (2012). Värdegrund för Burlövs kommun. Antagen av 
Kommunfullmäktige 2012-05-21.
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Publikhavet på en Granbackekväll. Foto: Johan Löfquist.

I Åkarp ligger Möllegården kultur som är en mötes-
plats med olika utställningar, evenemang och café (läs 
vidare under ”Besöksnäring och turism” i detta kapi-
tel).    

Kulturenheten i kommunen har ett programutbud som 
är uppdelat i tre säsonger: vår, sommar och höst. Pro-
grammen äger rum på biblioteken i Arlöv eller Åkarp, 
på Möllegården kultur eller på Arlövs teater.

Arlövs bibliotek ligger centralt i orten.

Burlövs kommun har flera vackra kulturmiljöer att 
besöka som exempelvis Kronetorps mölla och Burlövs 
kyrkby. Flera av kulturmiljöerna knyts samman med 
kommunens natur- och kulturstig som också planeras 
att utökas (läs vidare under ”Besöksnäring och turism” 
i detta kapitel samt i kapitlet ”Grönt och värdefullt”). 

Sport
I Burlöv kan man utöva 13 av Riksidrottsförbundets 
69 idrotter i 17 olika föreningar (år 2012). Burlöv har 
flera sportanläggningar. Bland annat finns det idrotts-
hall, tennisbanor, gymnastiksalar, fotbollsplaner och 
golfbana i både Arlöv och Åkarp. Mellan orterna ligger 
Burlövsbadet med sin 50-metersbassäng. Andra akti-
viteter som det går att ta del av är bland annat ridning, 
sportskytte och bangolf.

 
Fotbollsplaner finns i både Arlöv och Åkarp.

Endast ett fåtal föreningar har elitverksamhet. Elit-
verksamhet kräver en annan typ av anläggningar än 
vad som finns idag (år 2012). Burlöv exporterar idag 
många idrottsbegåvningar till grannkommunerna.
 

Föreningsliv
Avsaknaden av förenings- och samlingslokaler är idag 
(år 2012) stor i Burlöv. En majoritet av föreningarna 
har mest verksamhet för pojkar men nystartade fören-
ingar, inte minst på kultursidan, lockar även flickor. Ett 
stabilt, tydligt och generöst bidragssystem visar på en 
vilja att stödja den ideella verksamheten.  

Aktivitetsgårdar
Burlövs kommun har två aktivitetsgårdar - fritidsgår-
dar, en i Arlöv och en i Åkarp. Aktivitetsgårdarna är 
öppna för ungdomar mellan 13-18 år. I Arlöv är gården 
Betan belägen i Vårboskolans källare och i Åkarp finns 
gården Arken i Dalslundskolan. Fältgruppen som ar-
betar med ungdomar finns på fritidsgårdar, i skolorna 
och ute i samhället under kvällar och helger. Syftet med 
dess verksamhet är att finnas tillgängliga på individ-, 
grupp- och samhällsnivå. Den finns till för att före-
bygga brott och våld, men framförallt för att vägleda 
ungdomarna till att göra rätt val och erbjuda dem en 
rik fritid, med olika aktiviteter. Fältgruppen samarbetar 
med föreningar i samhället och har även nätverksträf-
far med skolor och myndigheter.

Framtidens utbud av kultur, sport 
och fritid
Enligt Statisktiska centralbyråns medborgarundersök-
ning3 från 2010 är fritidsmöjligheter en faktor som 
bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Bur-
lövs kommun. Det är viktigt för framtiden att skapa 
många naturliga mötesplatser med möjligheter till 
olika aktiviteter och träffpunkter för integrerande, 

3 SCB (2010). SCB:s Medborgarundersökning - Hösten 2010, Burlövs kom-
mun.
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generationsöverskridande och fysiska aktiviteter. Dessa 
träffpunkter/mötesplatser kan också inrymma rekrea-
tion i form av avslappnande miljöer, som exempelvis 
café och restaurang där man bara kan träffas och sitta 
ner och kanske titta på andra som aktiverar sig. Ett 
annat exempel är att anlägga en park och ha bänkar 
runt Åkarps fotbollsplaner och tennisbanor. Under den 
varma årstiden bör det finnas plats för uteserveringar.

För att få barn och ungdomar att vara ute och röra sig 
är temalekplatser och spontanidrottsplatser bra hjälp-
medel. Dessa bör kombineras med utegym för äldre 
och bänkar för att skapa möten över generationsgrän-
serna. En graffitivägg på samma plats kan exempelvis 
medföra nya spännande möten mellan idrottsungdo-
mar och kulturungdomar men också ett möte mellan 
den äldre och den yngre generationen, för att skapa 
förståelse för varandras olika intressen. Exempel på 
var temalekplatser kan placeras är i Svenshögsparken, i 
Kronetorpsområdet och på bostadsgårdar.

Utbyggnaden av Kronetorpsområdet ger möjlighet att 
samla många olika verksamheter och funktioner nära 
varandra. Här finns möjlighet att skapa ett aktivitets- 
och utbildningscentrum. En samlingsplats för ung-
domar, en ny aktivitetsgård belägen mellan Arlöv och 

Åkarp är efterlängtad och skulle tillgodose ungdomar-
nas behov, men också vara en mötesplats – en social 
arena – för hela Burlöv och den ideella sektorn. En pla-
cering i anslutning till nytt bad och ny multihall skulle 
kunna utgöra en fantastisk mötesplats för alla åldrar. 
En magnet dit ungdomarna drogs oavsett intresse, vare 
sig de ville vara aktiva eller bara passivt ta en fika och 
titta på andra. 

Om skola, bad, stadspark, idrottsanläggningar och en 
stor samlingslokal, multihall som kan fungera  i sport-, 
teater- och konsertsammanhang, ligger nära varandra i 
aktivitets- och utbildningscentret kan många samord-
ningseffekter och stor attraktionskraft uppnås. Sam-
utnyttjande kan också leda till ökad trygghet när det 
är fler människor som ger liv och rörelse till området. 
Tillgängligheten till anläggningar för aktiviteter är 
väsentlig för att skapa samma förutsättningar för både 
kvinnor och män att delta. Utformningen av anlägg-
ningarna och hur de upplevs under kvällstid samt 
hur besökare kan ta sig till och från platsen vid olika 
tidpunkter och årstider är viktigt. Detta bör beaktas vid 
både befintliga och nya anläggningar. En god utform-
ning kan öka tillgängligheten och tryggheten vilket gör 
att fler invånare kan ta del av utbudet av kultur, sport 
och fritidsaktiviteter. Genom att skapa blandstad med 

INSPIRATION 

Lekplatser, spontanidrottsplatser och skateparker är viktiga mötesplatser och uppmuntrar till att vara ute och röra på sig. 
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anläggningar för olika aktiviteter i närhet av exempel-
vis bostäder och handel skapas liv och rörelse, vilket 
ökar den upplevda tryggheten. Hur entréerna placeras 
i förhållande till gata, parkering, platser för hämtning 
och lämning och hållplatser för kollektivtrafiken är vik-
tigt för att skapa ökad tillgänglighet och trygghet.

Sport
För att utöka antalet idrotter krävs fler flexibla an-
läggningar för bland annat inomhusidrotter såsom 
handboll, volleyboll och basket men också specialan-
läggningar. Att anlägga spontanidrottsplatser i anslut-
ning till skolor och parker är ett första steg för att få 
ungdomarna att röra på sig och hitta sin idrott. Ett 
exempel på lämpligt område för en spontanidrottsplats 
är Svenshögsparken. En ny multihall, som skulle kunna 
placeras i Kronetorpsområdet, skulle medföra att möj-
ligheterna för mer elitverksamhet i Burlöv förbättras.

Föreningsliv
Ett rikt föreningsliv är bra för ett samhälle. I Burlöv 
finns kapacitet för fler aktiviteter och fler föreningar, 
framför allt en större bredd på utbudet. Föreningsli-
vet måste synliggöras, för det finns plats för fler i alla 
föreningarna. Ungdomskulturföreningar saknas och 
genom samverkan med studieförbunden kan nya före-
ningar bildas. Det bör finnas en förening för alla.
 
Föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor är tre par-
ter som om de samverkar bidrar, var och en på sitt sätt, 
till ett bättre och tryggare samhälle. Inget samhälle kan 
vara utan någon part och de tre delarna är lika viktiga 
och ska komplettera varandra.  

Genom att bygga föreningslokaler i kombination med 
kontorslokaler och gärna mötesplatser i form av caféer 
och restauranger kan nya rutiner skapas och nya möten 
mellan människor ske. Föreningslokaler skulle även 
passa bra i det planerade aktivitets- och utbildnings-
centret i Kronetorpsområdet.
  

Utbildning, vård och omsorg
Förskola och skola
Burlöv ligger alldeles intill Malmö och nära Lund. 
Avstånden är korta och kommunikationerna är goda 
och kommer att förbättras. I närområdet finns ett rikt 
utbud av skolor/förskolor, både kommunala och frisko-
lor. För att öka Burlövs attraktionskraft och minska 
segregationseffekter är det mycket viktigt att Burlöv har 
skolor och förskolor med hög kvalitet och goda studie-
resultat. Det är viktigt att kunna visa att den kulturella 

mångfalden i Burlövs skolor/förskolor är en positiv och 
berikande faktor. Att ha skolor/förskolor som profilerar 
sig mot internationalisering och mångfaldskultur kan 
bidra till att förstärka Burlövs identitet som en spän-
nande mötesplats.

º 0 2 Km

Förskola Skola

Arlöv

Åkarp

Kommunala skolor och förskolor i Burlöv (år 2013).

Inom tidsperioden fram till 2030 bedöms flera föränd-
ringar komma att behöva göras inom skolan. Skolor 
kan komma att läggas ner, flyttas, byggas till eller byg-
gas med fler våningar, vilket kommer att påverka var 
markbehovet behövs i framtiden. Vilket i sin tur påver-
kar vilka cykelvägar och gångstråk som måste finnas. 

Det är viktigt att redan nu fundera på vilken mark som 
inte bör bebyggas med andra verksamheter och bostä-
der utan som bör avsättas för skoländamål. Här måste 
dock även beaktas att kommunen har väldigt lite mark 
att bebygga. Även skolorna måste i framtiden byggas 
tätare och i flera våningar. Därför är det en fördel om 
man kan placera förskolor och skolor intill planerad 
parkmark så att marken kan samutnyttjas som både 
parkmark och skolgård. En skola bör ha någonstans 
mellan 300 och 500 elever. 

För att genomföra 2030-bebyggelsescenariot står kom-
munen inför två utmaningar när det gäller förskola/
skola. För det första måste Burlöv kunna ta emot den 
ökning av barn och unga som blir följden av den tänkta 
befolkningsökningen. För det andra bör kvalitetshö-
jande insatser göras.
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Skolorganisationen i Arlöv och Åkarp ser idag (år 
2013) lite olika ut. Skolorganisationen är under utred-
ning (år 2013). Barn- och utbildningsnämnden föreslår 
att Burlöv ska eftersträva samma skolorganisation i 
Åkarp som i Arlöv, det vill säga F-6 skolor och en hög-
stadieskola i varje ort.

Utifrån befolkningsprognoserna och underlag för en 
lokalförsörjningsplan4 för förskola/skola kan Burlövs 
kommun klara skolbehovet inom befintliga skolom-
råden för en lång tid framöver. Detta förutsätter dock 
omorganisation, om- och nybyggnation och investe-
ringar i befintliga skolområden och skolor.

2030-bebyggelseområdet beräknas bara vara utbyggt 
till hälften år 2030 av vad som totalt bedöms inrym-
mas. Eftersom befolkningen förväntas öka  även efter 
2030 är det viktigt att redan nu avsätta mark i Krone-
torpsområdet för det framtida skolbehovet, se ställ-
ningstagandekartan i slutet av detta kapitel.

Viktigt för skolplaneringen är när det beslutas att skol-
verksamheten ska byggas ut i Kronetorpsområdet. Sker 
det i ett tidigt skede kan en utökning av de befintliga 
skolorna initialt minska men samtidigt behöver många 
skolor förbättringsåtgärder och renovering. Om skol-
området i Kronetorp byggs i ett senare skede behövs 
större investeringar i befintliga skolområden och skolor 
för 2030-perioden för både renovering och utökning av 
skollokalerna. Skolområdet i Kronetorp bedöms i vil-
ket fall behövas på sikt med utsikt mot tiden efter 2030.

De områden som främst bör utvecklas som framtida 
större skolområden är Dalslundskolområdet, Svens-
högskolområdet samt det nya området i Kronetorp.       

För att höja kvaliteten på de befintliga förskolorna i 
Arlöv behöver man lämna merparten av de lägenhets-
förskolor som man hyr och istället bygga ytterligare en 
ny förskola med sex avdelningar.

”Utan förskola stannar Sverige”, står det på staketet till en förskola 
i Arlöv. 

4 Burlövs kommun (2013). Lokalförsörjningsplan BUN. 2013-05-22. 
BUN/2013:111-209.

För att möta befolkningsökningen inom förskoleåld-
rarna behövs nya förskolor i Kronetorpsområdet och 
på sikt ett tillskott om 3-4 avdelningar i Åkarp.

Svenshögskolområdet inklusive förskolor, som ligger 
runt den för verksamheten viktiga befintliga Svenshög-
sparken, är ett skolområde i Arlöv som håller på att 
utvecklas. För grundskolan kommer en nybyggnation 
av Svenshögskolan i Arlöv att ske. Svenshögsparken 
skulle kunna utvecklas med mer träd, planteringar, lek 
och spontanidrottsmöjligheter för alla åldrar, för att 
tillgodose både skolverksamheterna och kringliggande 
boendes behov. 

För att få balans i Arlöv behövs även en mindre ut-
byggnad av Tågarpskolan och på sikt en tillbyggnad 
alternativt nybyggnad av Humlemadskolan. Det nya 
Kronetorpsområdet kan bilda underlag för en ny F-6 
skola för cirka 300 elever, vilket kan vara ett alternativ 
till att i större utsträckning utöka de befintliga sko-
lorna.

Skollokalerna i Åkarp är idag (år 2013) fulla. Den 
beräknade befolkningsökningen innebär att det behövs 
en omstrukturering av skolorna i orten. Omstruk-
tureringen bedöms kunna rymmas inom befintliga 
skoltomter, detta behöver dock detaljgranskas vidare. 
Dalslundskolområdet i Åkarp med förskolor ligger 
intill idrottsområdet som i sin tur planeras utvidgas till 
en park. I Dalslundskolområdet finns det möjlighet att 
förädla byggnaderna och/eller bygga nya lokaler. Barn- 
och utbildningsnämnden föreslår att F-6-skolor bildas 
i Åkarp liksom i Arlöv. Ökningen i åldrarna 13-15 år 
innebär att Stora Dalslundskolan, som i dag (år 2013) 
har årskurs 4-9, på sikt bör kunna bli en renodlad hög-
stadieskola med årskurs 7-9. Förändringarna i Åkarp 
bör ske i etapper. 

Eftersom även antalet elever i högstadieåldrarna ökar 
kommer man för 2030-bebyggelsescenariot att få ta 
ställning till om man ska bygga ut de befintliga hög-
stadieskolorna i kommunen eller om man ska välja att 
bygga en ny högstadieskola för cirka 450-500 elever på 
Kronetorpsområdet. Denna skola skulle i så fall kunna 
ersätta Vårboskolan i Arlöv.

Ett nytt skolområde i Kronetorp skulle kunna place-
ras vid den planerade ”Burlövsparken” och det nya 
”Burlövsbadet” i utkanten av det stationsnära läget 
i Kronetorpsområdet. Det skulle öka kommunens 
attraktionskraft om man kan samla olika kommunala 
aktiviteter till samma område. Här behövs mark för 
skola, förskola, en ny simhall, nya idrottslokaler, en ny 
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fritidsgård samt nya fotbollsplaner. En annan tänkbar 
funktion i detta område kunde på sikt vara en ny gym-
nasieskola/utbildningscentrum. Genom att samla dessa 
olika aktiviteter på ett gemensamt ställe kan många 
funktioner samutnyttjas.

Gymnasie- och  vuxenutbildning
Burlövs kommun har idag (år 2013) ingen gymnasie-
skola. De flesta ungdomarna går i gymnasiet i Malmö 
och Lund. Under perioden fram till 2030 kommer an-
delen ungdomar i gymnasieåldrarna att börja öka från 
2018 för att innan periodens slut nå cirka 900 elever. 
Om man med tanke på det stora utbudet av gymnasie-
utbildning antar att högst cirka 40-50 % av eleverna i 
Burlöv skulle tänkas välja en utbildning på hemmaplan 
skulle kommunen vid periodens slut ha underlag för 
en egen gymnasieskola med 350-450 elever. 

Burlövs kommun har i dag (år 2013) en högre andel 
lågutbildade invånare än riksgenomsnittet. För lång tid 
framöver behövs en välfungerade vuxenutbildning som 
dels kan ge alla en bra grundutbildning med gymna-
siekompetens, dels förbereda för arbetsmarknaden. 
För att personer som har lågutbildade föräldrar ska 
våga satsa på högre utbildning är det viktigt att de på 
hemmaplan och i en trygg miljö kan få chans att prova 
vad gymnasie- och högskoleutbildning innebär. För 
att få en effektiv organisation i en kommun av Burlövs 
storlek och med det konkurrensutsatta läget skulle 
kommunen kunna satsa på ett utbildningscentrum. 

Ett utbildningscentrum på sikt i Kronetorpsområdet 
skulle inom samma organisation dels kunna innehålla 
ett ungdomsgymnasium med vissa nationella program, 
som kan profileras efter lokala förutsättningar, dels 
Komvux och dessutom lärcentrum med möjlighet att 
läsa ett utbud av distanskurser på högskolenivå. Bero-
ende på vilket programutbud man väljer på gymnasiet 
skulle man även kunna erbjuda någon yrkeshögskole-
kurs inriktad mot något område som efterfrågas av det 
lokala näringslivet. Det lokala näringslivet skulle kunna 
vara en aktuell samarbetspartner för att skapa utbild-
ningsinriktningar och praktikmöjligheter som knyter 
an till kommunens förutsättningar. 

Genom att ha en gemensam ledning och organisa-
tion för gymnasie- och vuxenutbildning kan man 
nå ekonomisk bärkraft även vid ett relativt lågt antal 
gymnasieelever. Att kunna behålla ett antal ungdomar 
i gymnasieåldrarna på hemmaplan skulle dels vara 
en positiv faktor för att skapa ett enat och livskraftigt 
Burlöv, dels skulle det på ett positivt sätt bidra till en 
utveckling inom idrott/kultur/föreningsliv. Ett sådant 

utbildningscentrum skulle kunna vara en viktig faktor i 
utvecklingen av kommunens attraktionskraft och iden-
titet. Det är inte säkert att en gymnasieskola blir aktuell 
innan 2030 men det är viktigt att redan nu avsätta 
mark i Kronetorpsområdet för ett utbildnings- och 
aktivitetscentrum. En satsning på gymnasieskola måste 
vara ekonomiskt och socialt hållbar för att kunna 
genomföras.

Skolgårdar och friytor
En rad faktorer spelar in för att skapa en god skol- och 
förskolegård. Hur gårdsutrymmet planeras och utnytt-
jas är ofta minst lika avgörande som den rent faktiska 
ytan. Barns och elevers olika behov av fysisk aktivitet 
och utevistelse måste tillgodoses av estetiskt stimule-
rande utemiljöer som uppmuntrar till lek, rörelse, um-
gänge eller vila. Ytorna ska vara anpassade efter barn 
med funktionshinder. Det är också viktigt att skolans 
utemiljöer bullersäkras och har tillgång till naturlig 
skugga.

Skol- och förskolegården ska uppmuntra barnens lek, 
kreativitet och fantasi, utan att utgöra någon fara för 
säkerhet eller hälsa. Trafiken till skol- och förskole-
fastigheter ska planeras med särskild omsorg om 
barnens säkerhet och hälsa.

Skol- och förskolegårdar ska uppmuntra barnens lek, kreativitet 
och fantasi.

I Socialstyrelsens allmänna råd 1989:75 rekommende-
ras 40 m² friyta per förskolebarn exklusive byggnader 
och parkeringar. Fram till 1991 fanns statliga riktlinjer 
som föreslog 45 m² tillgänglig yta för lek, idrott eller 
annan pedagogisk verksamhet, per barn i årskurs noll 
till fem och 55 m² per barn i förskolan. Dessa riktlin-
jer har idag tagits bort men det är med bakgrund från 
dessa, samt kartläggning av Burlövs kranskommuner, 
som en föreslagen yta på 40 m² per förskolebarn samt 

5 Socialstyrelsen (1989). Lokaler och miljö i förskola och fritidshem. All-
männa råd 1989:7 (Upphävdes 1998).
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25 m² per grundskoleelev upp till skolår 6, rekommen-
deras vid planering av nya för- och grundskolor. 

Eftersom kommunens yta är liten bör en målsättning 
vara ett ökat samutnyttjande av kommunens friytor. 
Skol- och förskolegårdar, fritidsgårdar, lekplatser samt 
parkmark kan fungera som aktivitetsytor såväl under 
som efter skoltid. Vid planering är tillgängligheten vik-
tig för att underlätta ett samutnyttjande. Det är också 
viktigt att skol- och förskolegårdar anläggs på ett sätt 
som tillgodoser barnens säkerhet och pedagogernas 
tillsynsansvar. Hänsyn ska också tas till närboende vid 
lokalisering av nya förskolor och skolor för att undvika 
störningar.

Vård
Vårdcentral och familjecentral
I dagsläget (år 2013) finns kommunens vårdcentral 
i Svenshög i Arlöv samt att det finns en distriktsskö-
terska i Åkarp. Arlöv har en välbesökt familjecentral 
som arbetar för att främja en god hälsa hos barn 0-6 år 
och deras föräldrar samt att ge stöd i föräldraskapet. 
På familjecentralen finns samverkan mellan barnmor-
skemottagning, barnhälsovård, social rådgivning och 
öppen förskola.

Vård i framtiden
När befolkningen i Burlöv växer kommer även en ny 
vårdcentral att behövas. Det är Region Skåne som an-
svarar för vårdcentralerna men det är viktigt att avsätta 
mark för dessa anläggningar i bebyggelsestrukturen. 
En lämplig placering skulle i första hand kunna vara i 
anslutning till Burlöv C och i andra hand i Kronetorps-
området, som ligger mitt emellan Arlöv och Åkarp. 
Antagligen kommer det organisationsmässigt att vara 
bättre med en stor vårdcentral än med två mindre. 
Detta bör utredas vidare av Region Skåne.  

Socialtjänsten
Socialtjänsten har ansvar för att erbjuda social service 
på olika nivåer och behöver finnas nära medborgarna 
och vara kända och tillgängliga. Arbetet bör inriktas på 
råd och stöd för att försöka minska behovet av myn-
dighetsutövning. Ett av socialnämndens mål är idag att 
prioritera det förebyggande arbetet för att kunna se en 
effekt i form av minskat behov av insatser genom soci-
altjänsten. Socialtjänstens förebyggande arbete bedrivs 
företrädesvis inom öppenvårdsenheten som Magnolian 
och inom familjecentralen som Samovarens verksam-
het. Denna välfungerade familjecentral kan fungera 
som förebild för arbetet. 

En god samverkan mellan olika förvaltningar och 
andra myndigheter där individen betraktas utifrån 
en helhetssyn är en viktig förutsättning för att kunna 
möta kommuninvånarnas behov. Trygghetsskapande 
insatser berör ofta många olika aktörer, där den ena 
måste veta vad den andra gör. Det handlar om en aktiv 
förändring av nuvarande arbetssätt. 

Näringsliv och arbete
Näringslivet och företagandet har stor betydelse för ut-
ökningen av antalet arbetstillfällen i Burlövs kommun. 
Ett rikt och differentierat näringsliv är viktigt för att 
skapa sysselsättning åt människor med olika utbild-
ningsnivå, kulturell bakgrund och erfarenhet.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) har på uppdrag av Region Skåne tagit 
fram en så kallad territorial review för Skåne6: en kart-
läggning av regionens konkurrenskraft och potential 
under de kommande åren. Att säkerställa tillgången 
till bostäder och att skapa en icke-segregerad bostads-
marknad är en nödvändig förutsättning om Skåne 
vill attrahera och behålla internationell arbetskraft 
med bred kompetens enligt rapporten. Att förbättra 
transportförbindelserna och att öka pendlingsmöjlig-
heterna kommer att vara centralt för att tillhandahålla 
en effektiv arbetsmiljö. Rapporten lyfter fram att bättre 
tillgänglighet i kombination med en förbättrad entre-
prenörs- och boendemiljö kan ge stor utdelning. Detta 
är något som Burlövs kommun har arbetat mycket med 
i och med ett utökat bostadsutbud blandat med arbets-
platser i stationsnära lägen. Kollektivtrafikförbindelser-
na ger god tillgänglighet och bra pendlingsmöjligheter.   

Ett av Burlövs kommunfullmäktiges övergripande mål7 
är att ”År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med 
genomsnittet för Skåne eller högre.” I de övergripande 
målen står det vidare att ”Människor ska kunna försörja 
sig själva. Sysselsättning stärker individen och underlät-
tar integrationen i samhället. Individens möjligheter 
att få ett arbete och goda livsvillkor ska öka. Vi ska öka 
insatserna för att skapa fler arbetstillfällen till våra kom-
muninvånare i Burlöv.”

Burlövs kommun ska arbeta för att:
• Minska andelen personer med försörjningsstöd.
• Utveckla och kvalitetssäkra de kommunala arbets-

marknadsåtgärderna/insatserna.

6 Region Skåne (2012). Skånes styrkor och utmaningar - sammanfattning 
av OECD territorial reviews: Skåne 2012.
7 Burlövs kommun (2012). Övergripande mål för Burlövs kommun 
2013–2017.
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• Stärka samarbetet med näringslivet och arbeta för 
att fler personalintensiva företag ska etablera sig i 
Burlöv.

• Skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Personalintensiva företag
Närheten till Lund, Alnarp, Malmö och Köpenhamn 
med universitet och högskolor gör att även etable-
ringen av kunskapsintensiva företag med högskolean-
knytning blir intressant för Burlövs del. God kvalitet på 
kommunal utbildning och goda kontakter med efter-
gymnasiala utbildningssamordnare kommer att vara 
viktig när Burlöv ska marknadsföra sig som etable-
ringskommun.
 
Företag och boende bör blandas för att skapa sta-
tions- och centrumnära, attraktiva områden. Området 
kring Burlöv Centralstation har alla förutsättningar 
för att bli ett modernt och attraktivt centrumområde. 
För att åstadkomma en hållbar centrumutveckling 
krävs till exempel servicefunktioner och en livskraftig 
detalj- och livsmedelshandel men även restauranger, 
hotell och kontor. En långsiktig utveckling mot mer 
personalintensiva verksamheter bör eftersträvas i de 
områden som ska förtätas. Målsättningen är också att 
området skall fungera som en mötesplats för boende 
och besökare. Kollektivtrafik och goda boendemiljöer 
är viktiga faktorer för att kunna locka rätt kompetens 
till företagen.  

Befintliga bostadsområden bör kompletteras med 
lokaler för småskalig näringsverksamhet. Här skapas 
möjlighet till mer livfulla miljöer med boende och 
näringsverksamhet i samverkan. Skrymmande verk-
samheter med få anställda per yta och verksamheter 
som kräver skyddsavstånd välkomnas i verksamhetom-
rådena i kommunens södra delar. 

Kommunen kan på olika sätt stimulera och stödja 
nyföretagande och utvidgning av redan etablerad 
näringsverksamhet. Genom att ha ett konstruktivt 
samarbete med näringslivets aktörer skapas förutsätt-
ningar för ett gott och förbättrat näringslivsklimat. 
Dessutom kan samarbetet leda till mer liv och rörelse 
och ge attraktivare rum i staden. Företag kommer 
att lokalisera sig i Burlöv om kommunen lyckas göra 
livsmiljön attraktiv. Styrning av vilken typ av etable-
ring som är önskvärd ger kommunen klara och tydliga 
regler för den långsiktiga utvecklingen av näringslivet i 
kommunen.

Burlövs kommun har idag ett rikt och varierat nä-
ringsliv med god balans vad beträffar in- och utpend-

ling. Målet för den framtida planeringen är att antalet 
arbetstillfällen ska öka och att goda kollektiva förbin-
delser ska stimulera företag att etablera sig i Burlövs 
kommun. Burlöv strävar efter tillväxt. Tillväxt inne-
bär positiv ekonomisk utveckling som ger möjlighet 
till ökad sysselsättning och är ett viktigt medel att nå 
välfärd.

Scenarier för arbetstillfällen 
Framtidsplanen presenterar fyra alternativa scenarier 
för utvecklingen av befolkning och arbetsplatser, (se 
även under rubrikerna ”Bebyggelse i framtiden” och 
”Scenarier, takt och etapper”). Antalet nya arbetstill-
fällen har räknats fram med generella tal för butiker/
lokaler i gatuplan.

Nollbebyggelsescenario
Detta scenario utgår från befolkningsantalet 17 011 
(2012-12-31) inklusive att redan beslutade bygglov och 
antagna detaljplaner (maj 2013) byggs ut. När dessa 
planer är utbyggda sker ingen ytterligare nybyggnation 
enligt detta scenario. Scenariot innebär en befolkning 
på cirka 18 500 invånare och cirka 8 000 arbetstillfäl-
len. Förhållandet mellan antalet arbetstillfällen och 
antalet invånare är idag (2012) cirka 47 %, vilket 
innebär att teoretiskt skulle nästan alla invånare som 
är arbetsföra kunna arbeta inom kommunens gränser. 
För nollbebyggelsescenariot blir förhållandet 43 %, det 
vill säga färre antal arbetstillfällen per invånare inom 
kommunens gränser än idag (år 2012).

Maxbebyggelsescenario 
Om man förtätar, kompletterar, omvandlar och bygger 
ut på traditionellt vis mellan motorvägarna, i enlighet 
med dagens bedömning om vad som absolut max kan 
gå, innebär det ett invånarantal i kommunen om cirka 
33 000 invånare och cirka 14 300 arbetstillfällen. Med 
dessa siffror blir förhållandet cirka 43 %, det vill säga 
färre antal arbetstillfällen per invånare inom kommu-
nens gränser än idag (år 2012). Skulle man räkna även 
de stationsnära områdena utanför motorvägarna och 
utanför kommungränsen skulle invånarantalet stiga till 
över 50 000. Förhållandet mellan antalet arbetstillfällen 
och antalet invånare skulle då bli ännu lägre.

Utbyggnadsscenario
Enligt detta scenario lyckas kommunen inte få till 
förtätning och omvandling utan bygger, på traditionellt 
sätt, bara ut i utbyggnadsområdena. Detta scenario 
innebär, fullt utbyggt, en befolkning på cirka 28 000 
invånare samt cirka 8 700 arbetstillfällen. Detta ger ett 
förhållande mellan arbetstillfällen och invånarantal på 
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cirka 30 %, vilket innebär en väsentlig minskning av 
antalet arbetsplatser per invånare. Scenariot innebär 
därmed att kommunen inte ens teoretiskt kan erbjuda 
särskilt många av sina arbetsföra medborgare arbete 
inom kommunens gränser. 

Förtätningsscenario
Förtätningsscenariot innebär förtätning, komplettering 
och omvandling i enlighet med dagens översiktliga 
bedömning om vad som absolut max kan gå. Fullt ge-
nomfört innebär förtätningsscenariot ett invånarantal 
om cirka 23 000 invånare och cirka 13 600 arbetstillfäl-
len. Detta ger ett förhållande mellan arbetstillfällen och 
invånarantal på cirka 60 %8, vilket ger en större ökning 
av arbetstillfällen i förhållande till invånarantal än vad 
som bedöms rimligt.

2030-bebyggelsescenario: valt scenario
Detta är det scenario som bedöms som rimligt och 
lämpligt fram till 2030, med avseende på kommunens 
vilja att kunna erbjuda bra bostäder och arbetsplatser i 
stationsnära läge, dagens inflyttningshastighet, attrak-
tionsförmåga och tröskelvärden. Detta kräver en in-
flyttning på i genomsnitt cirka 400 invånare per år till 
omkring 2030 och ger en befolkning på cirka 24 000 
invånare och cirka 11 000 arbetstillfällen. Detta scena-
rio innebär utbyggnad, omvandling och förtätning av 
både arbetsplatser och bostäder. Vidare innebär scena-
riot teoretiskt att alla arbetsföra invånare skulle kunna 
ha en anställning inom kommunens gränser 2030, lik-
som idag (år 2012). Det vill säga samma förhållanden 
mellan antalet arbetstillfällen per invånare 2030 som 
2012. Arbetstillfällena utökas främst runt Burlöv C, i 
företagsbyn, längs med Lundavägen, Kronetorps allé 
och en ny väg mellan Burlöv C och den nya stadspar-
ken vid aktivitets- och utbildningscentrumet i Kro-
netorpsområdet. Etableringen av verksamheter sker 
i stationsnära lägen vilket också innebär att pendlare 
kan resa hållbart för arbete i Burlövs kommun. 

Handel
Burlövs kommun har två etablerade handelscen-
trum: Burlöv Center och Stora Bernstorp. De är båda 
viktiga arbetsgivare i kommunen. De är också stora 
dragplåster för att locka besökare. Dessa båda etable-
ringar kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av 
Burlövs kommun. Förutom Burlöv Center och Stora 
Bernstorp finns ett mindre antal specialbutiker. Vidare 
finns ett antal livsmedels- och jourbutiker av varie-
rande storlek inom stadsbebyggelsen. När kommunen 
växer kommer behovet av affärer och övrig service 

8 13 600/23 000=59%

att öka. Kombinationen av boende och näringsverk-
samhet kommer att ges möjlighet att utvecklas både 
i befintliga bostadsområden och vid etableringar av 
nya bostadsområden. Inriktningen mot personalin-
tensiva verksamheter utan behov av skyddsavstånd ska 
prioriteras vid kommande etableringar i centrumnära 
miljöer inom stadsbebyggelsen. Handeln kommer till 
stor del att utvecklas i Burlöv Centrum i anslutning till 
Burlöv Center och Burlöv Centralstation. Här planeras 
det för ett nytt torg där exempelvis torghandel, butiker, 
restauranger, caféer, en saluhall och en utescen skulle 
kunna placeras.

Besöksnäring och turism
Biblioteket i Arlöv fungerar även som kommunens tu-
ristbyrå. Här finns gratis turistbroschyrer och informa-
tion om sevärdheter, utställningar och evenemang.

Exempel på sevärdheter är Arlövs kyrka och Burlövs 
kyrkby. I Burlövs kyrkby finns bland annat en präst-
gård som är ett byggnadsminne och som fungerar som 
ett hembygdsmuseum. Vid Kronetorps mölla som 
också är ett byggnadsminne finns festlokal och som-
marcafé. Under sommarsöndagar guidar Möllefören-
ingen i kvarnen och kör den, om vindarna vill. Under 
den så kallade Mölledagen visar olika hantverkare 
sina alster, publiken bjuds på musikunderhållning och 
folkdansuppvisning (se vidare under avsnittet ”Kultur-
miljö” i kapitlet ”Grönt och värdefullt”).

Möllegården kultur i Åkarp.

På Möllegården kultur i Åkarp pågår ständigt olika ut-
ställningar som lockar gammal som ung, kännare som 
amatör och nära som långväga besökare. Här finns 
också Charlotte Weibulls rika textil- och docksamling. 
På biblioteket i Arlöv finns en mindre konsthall och ett 
industri- och hantverksmuseum. 

Burlöv Center och handelsområdet Stora Bernstorp 
funge rar också som målpunkter för besöksnäringen i 
kommunen. Burlövsbadet är en annan populär mål-
punkt.
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Spillepeng och Tågarps hed med sitt rika fågelliv samt 
natur- och kulturstigen är viktiga för rekreation och 
upplevelser av natur- och kulturvärdena i kommunen. 
Malmö Burlöv golfbana är en vacker miljö för golfspel 
med Sege å och utsikten över odlingslandskapet (se 
vidare under kapitlet ”Grönt och värdefullt”).

   
I Burlöv kan man spela golf på Malmö Burlöv golfbana och på 
Åkarps golfbana. 

Burlövs utbud är en viktig del av MalmöLundregionens 
utbud. Att samverka med grannkommunerna och re-
gionen kring turism och besöksnäring kan vara ett bra 
sätt att lyfta fram Burlöv och regionen som helhet med 
dess utbud av intressanta besöksmål.

Landsbygdens verksamheter

”Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintres-
sen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.”9

 
I ”Det skånska landsbygdsprogrammet - Ett utveck-
lingsprogram med landskapsperspektiv”10 ingår Bur-
lövs kommun i ett landskapsområde som kallas Lund- 
och Helsingborgslätten.

På Lund- och Helsingborgslätten har jordbrukspro-
duktionen länge varit stabil men arealen av åker och 
betesmarker har minskat i snabb takt. Priset på mark 
och arrenden är höga och mycket mark har gått till 
bebyggelse och vägar. Närheten till stora och varie-
rande arbetsmarknader har medfört att ”tätortsnära 
landsbygdsboende” är attraktivt för många personer. 

9 Miljöbalken kap. 3 § 4.
10 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10. 

Verksamheterna på landsbygden kan variera från häst-
gårdar till entreprenören som bedriver verksamheter 
i gamla redskapslokaler för lantbruket. Närheten till 
tätorter skapar underlag för satsningar som exempelvis 
gårdsbutiker och uteförskolor.11

 
Burlöv (röd färg) ingår i Lund- och Helsingborgslätten (grön färg).

Trenden för Lund- och Helsingborgslätten har varit 
en minskning av animalieproduktionen medan växt-
odlingen har intensifierats. Betesmarkerna har också 
minskat i området. Det har skett en strukturomvand-
ling, vilken har inneburit att många jordbruk har för-
svunnit på senare år. Det är en stor konkurrens mellan 
livsmedels produktionen och exploateringen. Odlare av 
exempelvis frukt och grönsaker måste också konkur-
rera med billiga importerade alternativ. Det effektiva 
odlandet hotas även när landskapet blir ”sönderhugget” 
av exempelvis infrastruktur.12

Produktionen av sockerbetor och Arlövs sockerbruk är känneteck-
nande för Burlövs kommun. Sockerbetan finns även med i Burlövs 
kommunvapen.

Jordbruket och landsbygdens verksamheter har en 
stark historiska förankring i Burlövs kommun och har 
11 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10. 
12 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Det skånska landsbygdsprogrammet – 
ett utvecklingsprogram med landskapsperspektiv. Rapport Skåne i utveckling 
2007:10. 
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bidragit till landskapets karaktär. Odlingen av socker-
betor och sockerbruket i Arlöv är kännetecknande för 
kommunen.

Flera gårdar i kommunen har hästar. Kor och får betar 
på Tågarps hed och Bernstorps mosse men är inte in-
hysta på några gårdar inom kommunen när betnings-
säsongen är över. Det finns även verksamheter med 
gårdsförsäljning och exempelvis hästhotell.

2010 jobbade 29 burlövsbor inom jordbruk, skogsbruk 
och fiske, 17 av dessa jobb fanns i kommunen13.

Marken i Burlövs kommun är bland de bästa i Sverige 
för odling ur produktionssynpunkt. Jorden klassas som 
9-10 på en skala mellan 1-10 där 10 utgör den högsta 
kvaliteten.

0 2 Kmº
3 4 5 6 7 8 9 10

     
Jorden i Burlövs kommun är klassificerad som 9 och 10. Det är de 
högsta klasserna och denna mark är därför mycket värdefull som 
jordbruksmark.  

Landsbygdens verksamheter i  
framtiden
Jordbrukets landskapsområden utgör en stor potential 
i tillväxtarbetet och kan bidra till en ökad konkurrens-
kraft i primärproduktionen, för bra mat, förnybar ener-
gi och attraktiva livsmiljöer. Jordbruksverksamheterna 
utgör en viktig näringsgren. Jordbruksföretagande bör 
ges en hög prioritet för att säkra den framtida matför-
sörjningen. Det är viktigt att bevara jordbruksmarken 
för framtida matförsörjning eftersom trycket är stort 

13 SCB (2010).

för exploatering för infrastruktur, bostäder och verk-
samheter. 

Andelen jordbruksmark har minskat vid genomför-
andet av den förra översiktsplanen. När utbyggnads-
planerna i denna översiktsplan genomförs kommer 
marken för odling att minska ytterligare något. Inten-
tionerna i Framtidsplanen är att bevara all odlingsmark 
mellan E22.10 och Sege å.

Jordbruksmarken och matproduktionen har till stor del präglat 
markanvändningen i Skåne. Det är viktigt att bevara jordbruksmar-
ken för framtida matförsörjning.
 
Burlövs kommun har idag (år 2013) cirka 712 ha 
brukad jordbruksmark som inte är detaljplanerade 
för andra ändamål. När Framtidsplanens 2030-bebyg-
gelsescenario genomförs kommer cirka 83 ha jord-
bruksmark att få en annan användning. Av denna mark 
är cirka 72 % inom stationsnära lägen och kommer 
att användas för nya bostäder och arbetsplatser men 
även för grönstruktur. Cirka 16 % av de 83 ha beräknas 
användas för rekreationsändamål och för översväm-
ningsproblematiken och klimatanpassning vid Sege å, 
eventuellt kan en del av denna mark odlas även fort-
sättningsvis. De resterande cirka 12 % är mindre områ-
den som är inklämda mellan andra strukturer och som 
har bedömts som orationella för ett effektivt jordbruk.     

Jordbruket och matproduktionen är mycket betydel-
sefulla, särskilt i denna del av Sverige med tanke på de 
goda markförhållandena. En inriktning mot en mer 
miljövänlig produktion av livsmedel är också angelä-
gen eftersom produktionen har stor påverkan på bland 
annat vatten, flora och fauna.

Det finns även pedagogiska aspekter av det stadsnära 
lantbruket, många stadsbor har förlorat kontakten med 
landsbygden och produktionen av livsmedel. Genom 
att stimulera till etablering av gårdsbutiker och satsa 
mer på närodlat kan kopplingen mellan producent 
och konsument förstärkas. Att etablera torghandel på 
de mötesplatser som är lämpliga för detta ändamål 
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kan också vara ett sätt att skapa möten mellan odlare 
och konsument, samtidigt som det ger liv och rörelse 
i stadsrummen. Det är även viktigt att det finns möj-
lighet att anordna aktiviteter för barn och ungdomar 
på exempelvis gårdar. Vidare kan samarbeten mellan 
stadsodlare och lantbrukare stimulera odling i staden.

Plöjning av jordbruksmark i Burlövs kommun.

Utökningen av natur- och kulturstigar ökar också 
kontakten och tillgängligheten mellan tätorterna och 
landsbygden och dess verksamheter.     

Social hållbarhet
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och 
solidaritetens grund främja människornas 
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.”14

I ”Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-
201615” har Region Skåne tagit fram ett flertal operativa 
mål. Många mål hänger samman med social hållbar-
het men de tre mål som framför allt berör den sociala 
hållbarheten är:  

• Tilliten mellan invånare i Skåne ökar.
• Genom särskilda insatser för de grupper som har 

sämst hälsoläge minskar skillnaden i ohälsa mellan 
och inom de skånska kommunerna.

• Skåne är en av Europas mest öppna och dynamiska 
kulturregioner.16

Alla sociala faktorer hänger samman, inte bara med 
varandra, utan även med andra områden som ex-
empelvis stadsbyggnad. Folkhälsa handlar om goda 
bostadsmiljöer, tillgång till grönområden och utbud av 
cykelvägar. Utbudet av cykelvägar kan i sin tur få män-

14 Socialtjänstlag (2001:453). 1 kap. 1 §.
15 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-
2016.
16 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-
2016.

niskor att göra mer miljömedvetna val, att använda 
cykeln mer än bilen. Men då krävs det att cykelvägarna 
upplevs som trygga. Trygga vägar underlättar vidare 
möjligheten att ta sig till olika aktiviteter och mötes-
platser. Den sociala hållbarheten hänger på många sätt 
samman med den fysiska miljön. Möten, öppenhet och 
tillit mellan invånare är viktiga aspekter.  

Boende
Bostadsområdena bör utformas så att de får en allsidigt 
sammansatt social struktur. Detta innebär olika typer 
av boenden som villor, radhus och flerbostadshus samt 
olika upplåtelseformer som eget ägande, bostadsrät-
ter och hyresrätter. Om individer med olika bakgrund 
och ekonomiska förutsättningar får möjlighet att lära 
känna varandra, motverkas otrygghet och rädsla för 
det okända. En rädsla som kan ha legat till grund för 
fördomsfullhet. Eftersom Burlöv är en kommun som 
präglas av stor mångfald såväl etniskt som socialt är det 
särskilt viktigt att se mångfalden som en resurs.

En grundförutsättning för ett drägligt liv är tillgång till 
bostad. Utan bostad får man inget arbete och utan ar-
bete får man ingen bostad. Under senare år har proble-
met med bostäder successivt blivit mera belyst.

Under tider med stor bostadsbrist drabbar detta 
särskilt personer med social problematik och därmed 
risk för hemlöshet. Burlövs kommuns socialtjänst har 
ett väl utarbetat samarbete med Burlövs Bostäder för 
att möjliggöra tillgången av bostäder för personer med 
särskilda skäl. 

Bostäder för äldre och funktionshindrade är en viktig 
del av kommunens bostadsutbud. Det finns olika typer 
av boende för äldre och funktionshindrade. En stor del 
av kommunens äldreboende och LSS-verksamhet är 
integrerad med andra sorters boende och verksamhe-
ter. Detta är något som kommunen kommer att ta vara 
på och arbeta med fortsättningsvis.

Seniorbostäder riktar sig till medelålders och äldre 
men förutsätter inte ett biståndsbeslut enligt Social-
tjänstlagen (SoL). Trygghetsboende är bostäder där 
det finns personal dagligen som kan stödja de boende 
under vissa angivna tider.17

Särskilt boende innebär att personer bor i egna lä-
genheter med kokmöjligheter och hygienutrymmen. 
Det ska finnas gemensamma lokaler för måltider och 
samvaro. De boende ska erbjudas stöd, service och om-
vårdnad dygnet runt. Målet är att de äldre ska kunna 

17 Burlövs kommun (2012). Bostadsmarknadsenkäten 2012.
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leva ett så självständigt liv som möjligt och få en indivi-
duellt anpassad omsorg. Bostad med särskild service 
erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska 
eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än det 
som kan ges i ordinärt boende.18

Personer med omfattande funktionshinder kan ha 
rätt till en anpassad bostad enligt Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Behovet av särskilt boende för äldre är täckt (år 2012) 
och ingen utbyggnad krävs de närmaste två åren.

För framtiden är det av vikt att integrera olika typer av 
boende i en blandad bebyggelse. Dessa typer av bostä-
der kommer bland annat att integreras när Kronetorps-
området byggs ut och vid förtätning. Bostäder för äldre 
och LSS-boenden ska inte vara institutionsartade. 

 
Boklundens äldreboende ligger i centrala Arlöv i anslutning till 
bibliotek och park.

Integration
Social hållbarhet förutsätter att människor med olika 
bakgrund, ursprung, ekonomiska förutsättningar och 
ålder blandas om målet är integration. Genom att 
skapa överlappande rörelsemönster mellan bostad, ar-
bete, skola och fritidsaktiviteter för de olika samhälls-
grupperna ges möjlighet till vardagliga möten. De olika 
grupperna kan se och iaktta varandra, få en personlig 
relation och öka toleransen för varandras livsstilar och 
kulturer. 

Framtidsplanen skapar möjligheter till fria, lättillgäng-
liga mötesplatser där kommuninvånarna kan träffas, 
utbyta erfarenheter eller bara sitta och titta på folk. Det 
är en del i kommunens strävan efter att skapa möjlig-
heter för att alla, invånare och verksamheter, i kommu-
nen ska få möjlighet att bli sedda och hörda.

18 www.socialstyrelsen.se

Folkhälsa

”Folkhälsoarbetet i Sverige utgår från elva målom-
råden som antagits av riksdagen. Det övergripan-
de målet för folkhälsa är att: skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen.”19 

Utöver det övergripande målet för folkhälsa och de elva 
målområden som antagits av riksdagen finns även an-
dra mål som handlar om hälsa. På nationell nivå finns 
miljökvalitetsmålen, där är det mål nummer 15 – Hälsa 
på lika villkor – som är relevant. På regional nivå har 
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne satt upp 
en ”Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010-2013”. 

”Målet med den regionala folkhälsostrategin är 
att förbättra och öka jämlikheten i hälsa med 
utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken i 
enlighet med det övergripande målet”20.

I kommunens Miljöprogram 2009-2015 har delmål 
för folkhälsoarbetet i Burlövs kommun satts upp. 
Målen utgår från Region Skånes folkhälsostrategi för 
åren 2006-2009. Tre av delmålen bedöms relevanta för 
Framtidsplanen: 

• Jämlik och jämställd hälsa
• Stödjande miljöer
• Fysisk aktivitet och övervikt

Folkhälsoarbetet

”Folkhälsa handlar om allt från individens 
egna val och vanor till strukturella faktorer som 
yttre miljöer och demokratiska rättigheter i 
samhället.”21

Som tidigare nämnts är det övergripande målet för 
folkhälsoarbetet att skapa samhälleliga förutsättningar 
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Särskilt angeläget är det att förbättra hälsan för de 
grupper som är mest utsatta. På nationell nivå ansvarar 
regeringen för folkhälsoarbetet. Statens folkhälsoinsti-
tut samordnar och följer upp arbetet.
 
Den kommunala nivån utgör en viktig bas för folk-
hälsoarbetet och kommunen har såväl tillsynsansvar 

19  Folkhälsoinstitutet (2011). http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-
mal-for-folkhalsa/. 110117
20 Region Skåne och Kommunförbundet Skåne (2010). Regional folk-
hälsostrategi för Skåne 2010-2013.
21  Folkhälsoinstitutet (2011). http://www.fhi.se/Om-oss/Overgripande-
mal-for-folkhalsa/. 110117
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som ansvar för hälsofrämjande insatser. Kommunen 
är också en stor verksamhetsutövare, inköpare och 
arbetsplats, vilket ökar genomslagskraften i folkhälso-
arbetet22.

Folkhälsoarbete utgår från befolkningens behov med 
utgångspunkt från sociala sammanhang, livsstil, miljö 
och ekonomi. Genom folkhälsoarbetet skapas möjlig-
heter till ett tvärsektionellt perspektiv. Detta bidrar till 
att kommunens samlade resurser tillvaratas och ger 
förutsättningar för människor att inte bara etablera 
och bibehålla hälsosamma levnadsvanor, utan även att 
kunna förändra mindre hälsosamma levnadsvanor23.  

Tillgången till grönområden är viktigt för folkhälsan. Karstorpspar-
ken i Åkarp.

Folkhälsa har en direkt koppling till fysisk planering 
och fysiska strukturer. Det handlar om hur många 
grönområden som finns, utbudet av cykelvägar, goda 
bostadsmiljöer med mera. En god hälsa för alla är inte 
bara en jämlikhetsfråga utan också en viktig del i en 
hållbar samhällsutveckling. En dålig hälsa hos befolk-
ningen är kostsam för samhället. Omvänt kan en god 
hälsa hos medborgarna i en kommun ge ökad konkur-
renskraft och tillväxt. 

Folkhälsa i Burlövs kommun
Region Skåne har vid tre tillfällen sedan 2004 sam-
manställt folkhälsoprofiler i Skåne. Den senaste sam-
manställningen är från 200924. Det som sticker ut i 
22  Burlövs kommun (2010). Miljöprogram 2009-2015.
23  Burlövs kommun (2010). Miljöprogram 2009-2015.
24 Region Skåne (2009). Folkhälsoprofiler i Skåne 2009 – en översikt av 
indikatorer relaterade till de nationella målen för Skånes kommuner.

profilerna för Burlöv från 2009 är att en stor andel av 
både kvinnor och män anser att de inte har närhet till 
grönområden, denna punkt är betydligt sämre än Skå-
negenomsnittet. Närheten till grönområden är kopplad 
till målet om ökad fysisk aktivitet. Detta är en indikator 
på att kommunen måste satsa mer på grönstrukturen 
i framtiden. Hälsoläget ser idag olika ut beroende på 
vilket kön man tillhör, vilken etnisk bakgrund man 
har och vilket geografiskt område man kommer ifrån. 
I Burlövs kommun finns en stor etnisk mångfald av 
människor, bostadsmiljöer och utbildningsnivåer. 
Huruvida detta avspeglas på hälsosituationen mellan 
grupperna är inte vidare analyserat25. 

Folkhälsa i framtiden
Utgångspunkten måste vara att folkhälsan ska bli 
bättre. Kartläggningar av hur folkhälsan i Burlövs kom-
mun ser ut måste studeras djupare, exempelvis genom 
välfärdskartläggning. För att kunna veta var man ska 
göra insatser måste ordentliga kartläggningar göras. En 
välfärdsredovisning för Burlöv är under utarbetande 
hösten 2012.  

Trygghet

”Ett av de övergripande målen för kriminalpoliti-
ken är att öka människors trygghet.”26 

I Burlövs kommun finns också mål om trygghet. Kom-
munfullmäktiges första mål ”Ökad delaktighet och 
gemenskap – minskat utanförskap” innefattar delmålet 
”Ett tryggt Burlöv”. Trygghet är också en av huvudfrå-
gorna för Framtidsplanen. Det lyfts bland annat fram 
genom att ett av målorden för Framtidsplanen är själva 
ordet trygg. Men trygghet genomsyrar också samtliga 
målord. Trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse, 
alla fungerar de stärkande för tryggheten. Även för 
folkhälsoarbetet är trygghet en viktig parameter.

Vad är trygghet?
Begreppet trygghet kan stå för många olika saker. En 
vanlig beskrivning är att det är en form av upplevd 
känsla. Det innebär att upplevelsen av trygghet är högst 
personlig. Trygghet handlar om många olika saker och 
kan variera från person till person. Det kan handla om 
de närmsta relationerna och personerna runt omkring 
en eller om tilliten till samhället i stort. Känslan av 
trygghet påverkar vardagslivet. Att känna sig trygg är 
en förutsättning för att kunna vara en aktiv individ och 
kunna delta i olika aktiviteter i samhället. Upplevelsen 
25  Burlövs kommun (2010). Miljöprogram 2009-2015.
26  Brå (2012). NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 
2012:2.
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av trygghet kan också påverka hur vi väljer att ta oss 
fram27. Om gång- och cykelvägen, busshållplatsen eller 
tågstationen känns otrygg kan det medföra att vi väljer 
bilen istället. Vilket i sin tur ger en större miljöpåver-
kan. Samtidigt påverkar det också dem som inte har 
möjlighet att välja bilen, så det handlar även om ekono-
miska förutsättningar. Upplevelsen av trygghet genom-
syrar på flera nivåer. Det blir tydligt att det behövs ett 
fokus på tryggheten för att kunna nå andra mål, både 
kommunala, regionala och nationella. 

Begreppet trygghet kan stå för många olika saker. En vanlig be-
skrivning är att det är en form av upplevd känsla.

Olika upplevelser av trygghet
Brottsförebyggande rådet har i uppdrag av regeringen 
att årligen genomföra en nationell offer- och trygghets-
undersökning, den kallas för ”Nationella trygghetsun-
dersökningen” (NTU)28. Enligt NTU 201129 är majori-
teten av dem som bor i Sverige (16-79 år) i huvudsak 
trygga personer.    

Kvinnor och utrikes födda är de två grupper som upp-
ger otrygghet och oro i störst utsträckning. Det hand-
lar om en högre oro för att utsättas för brott och högre 
otrygghet vid utevistelse sena kvällar. Otryggheten får 
också större konsekvenser för dessa grupper genom att 
de väljer att anpassa sitt beteende efter upplevelsen av 
otrygghet, det kan handla om att välja en annan väg 
eller att avstå från en aktivitet30. 

Andra faktorer som spelar in för känslan av otrygg-
het och oro är till exempel ålder och boende. Unga 
och äldre upplever trygghet/otrygghet på olika vis och 

27  Boverket (2011). Plats för trygghet.
28  I NTU 2011 har 20 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16-79 år 
besvarat frågorna i undersökningen. 
29  Brå (2012). NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 
2012:2.
30  Brå (2012). NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 
2012:2.

oroar sig för olika saker. Personer som bor i flerfamiljs-
hus i större städer uppger oro och otrygghet i ungefär 
dubbelt så stor utsträckning som personer som bor i en 
villa i en liten stad eller på landsbygden31.  

Trygghet i Burlövs kommun
Burlövs kommun har vid två tillfällen de senaste åren 
genomfört en medborgarundersökning, hösten 2008 
och hösten 201032. Trygghet var ett av de områden som 
undersökningen ställde frågor om. Undersökningen 
ger ett nöjd-kund-index. I undersökningen från 2010 
pekades trygghet ut som ett av tre33 områden som bör 
prioriteras för att få nöjdare medborgare i Burlövs 
kommun. Det sammantagna betygsindexet för trygg-
het, 2010, hamnar ovanför gränsen för ”inte godkänt” 
men under gränsen för ”nöjd”. 

I undersökningen från 2010 får trygghet sammantaget 
ett högre betygsindex än 2008, det vill säga 2010 anser 
sig invånarna tryggare än i undersökningen 2008. 
Indexet skiljer sig något åt mellan kvinnor och män, 
där kvinnor hamnar något lägre. Andra faktorer som 
visar skillnader i betygsindexet för trygghet är ålder, 
var i kommunen man bor och hur länge man har bott i 
kommunen. Trygghet får ett högre betygsindex av dem 
som bor i Åkarp än dem som bor i Arlöv. 

Enligt sammanställningen över folkhälsoprofiler i 
Skåne 200934 är andelen kvinnor och flickor som kän-
ner sig osäkra i sitt bostadsområde 19 % större i Burlöv 
än i övriga Skåne. Män och pojkar ligger bättre till än 
Skånegenomsnittet enligt undersökningen.

Trygghetsvandringar 
Under de senaste åren har en handfull trygghetsvand-
ringar genomförts i kommunen. På Pilevallsområdet, 
Tågarpsområdet, Dalslundsområdet, Lillevångsom-
rådet och Elisetorpsområdet. Områdena har valts ut 
efter hand. Till vandringarna har kommuninvånare, en 
bredd av politiker och tjänstemän, polisen, räddnings-
tjänsten med flera bjudits in. Kommuninvånarna har 
varit i minoritet vid vandringarna. Efter varje vandring 
har en lista med synpunkter och åtgärder upprättats, 
där man identifierat vem som är ansvarig för att ge-
nomföra åtgärden.

31  Brå (2012). NTU 2011 Om utsatthet, trygghet och förtroende. Rapport 
2012:2.
32  Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån 
(SCB). Vid varje tillfälle tillfrågades cirka 1 000 personer i åldrarna 
18-84 år, 2008 var svarsandelen 54 % och 2010 var svarsandelen 51 
%. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och inte en 
brukarundersökning.
33  De två andra som pekades ut är bostäder och fritidsmöjligheter.
34  Region Skåne (2009). Folkhälsoprofiler i Skåne 2009 – en översikt av 
indikatorer relaterade till de nationella målen för Skånes kommuner.
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Trygghetsvandring i Arlöv.

Trygghet i framtiden
Målet måste vara att alla oavsett kön, ålder, etnicitet, 
boende med mera ska ges samma möjlighet att känna 
sig trygga. Att skapa trygghet handlar om ett aktivt 
arbete på flera plan. 

Arbetet med trygghet berör de flesta verksamhets-
områdena i kommunen: trygghet i skolan, riskhante-
ringsarbete, brottsförebyggande arbete, trygghet i sitt 
boende, trygghet i relationer till andra, trygghet till 
och från jobbet, tryggheten att ha en sysselsättning. 
Trygghetsarbetet måste ske på flera plan, vissa saker tar 
längre tid att genomföra och förändra, medan andra 
saker går att genomföra snabbt.

Viktigt att komma ihåg är att känslan av trygghet är 
högst personlig, att göra en viss åtgärd för att skapa 
trygghet kanske inte upplevs som tryggare av alla. 

När det gäller de fysiska strukturerna visar forskning 
och erfarenheter från både Sverige och andra länder 
att det finns ett antal kännetecken för så kallade trygga 
platser. Det är platser som35:

• går att överblicka.
• ger kontakt med omgivningen.
• är befolkade.
• går att orientera sig i.
• blandar vägar och bebyggelse.
• är välskötta.

Det finns alltså ett flertal olika saker som kan göras i 
den fysiska miljön för att öka upplevelsen av trygghet. 
En plats ser olika ut och uppfattas på olika sätt under 
dygnet, veckan och året, det kan påverka upplevelsen 
av trygghet på platsen. 

Ljussättning är ett verktyg man kan använda för att 
förändra utseendet på en plats under dygnets mörka 

35  Boverket (2011). Plats för trygghet.

timmar. Citatet nedan sätter fingret på vad ljussätt-
ningen kan göra.

”Ljussättningen i sig kan aldrig skapa trygghet, 
men den kan göra så att en plats blir mer befol-
kad, ombonad och att den känns trygg.”36 

Jämställdhet

”Den fysiska miljön kan sägas vara ett materiellt 
uttryck för dominerande livsmönster och värde-
ringar som råder vid den tid då den tillkommer. 
Trots förändringar i våra värderingar och lev-
nadssätt, kan alltså den fysiska miljön skapad i 
en annan tid fortsätta att påverka våra livsvillkor. 
Ett exempel på detta är att vi idag lever i bo-
stadsområden som en gång planerades utifrån att 
familjen bestod av en yrkesarbetande man och en 
hemmafru. Få familjer ser ut på det sättet idag.”37 

Övergripande mål
Det övergripande nationella målet38 för jämställdhets-
politiken är att kvinnor och män ska ha samma makt 
att forma samhället och sina egna liv. Till det övergri-
pande målet är fyra delmål uppställda:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvin-
nor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara 
aktiva medborgare och att forma villkoren för besluts-
fattandet.
2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha 
samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning 
och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet 
livet ut.
3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgs-
arbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på 
lika villkor.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och 
män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlig-
het till kroppslig integritet.

Jämställdhet – vad är det?
Jämställdhet innebär att kvinnor och män är lika värda 
och har samma rättigheter, skyldigheter och möjlighe-
ter. Jämställdhet blandas lätt ihop med jämlikhet. Jäm-
likhet handlar om alla människors lika värde och utgår 

36  Boverket (2011). Planera, bygga, bo. nr 2, s. 28.
37  Mohlin, Helena (1997). Sanning och konsekvens – En rapport 
från programberedningen, Kommunerna och jämställdheten. Svenska 
kommunförbundet.
38 Regeringen (2006). Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i 
jämställdhetspolitiken. Prop. 2005/06:155.
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från tesen att ingen människa är värd mer eller mindre 
än någon annan oavsett till exempel etnisk tillhörighet, 
ekonomiska resurser, funktionsnedsättning eller kön. 
Jämställdhet är det begrepp som reserverats för frågor 
som handlar om kvinnor och män. 

Jämställdhet kopplat till fysisk planering/
översiktsplanering
Den fysiska strukturen, användningen av mark och 
vatten, påverkar i allra högsta grad människors liv. 
Strukturerna vi planerar för låser fast och ligger fast för 
en lång tid framöver när de väl blivit genomförda. Den 
fysiska strukturen kan mer eller mindre underlätta för 
kvinnor och män att leva jämställda liv. 

Det har funnits/finns en tro på att man inom fysisk 
planering förhåller sig neutralt till kön39. Men forsk-
ning visar att planeringen inte är neutral till kön40, 
istället tenderar det att vara en manlig norm som är 
utgångspunkten. Det visar att planeringen bidrar till att 
upprätthålla ojämställdhet. Det finns några områden 
som pekats ut som viktiga att arbeta med inom fysisk 
planering, när det gäller jämställdhet41. Dessa områden 
är social infrastruktur, transporter, handel och trygghet 
i det offentliga rummet. 

Infrastruktur är inte bara hårda saker som exempelvis 
vägar och järnvägar. Genom att använda begreppet so-
cial infrastruktur kan vi fokusera på andra infrastruk-
turområden som är nödvändiga för samhället. Dessa 
områden är sådana som vi ofta betraktar som mjuka, 
det handlar till exempel om välfärdstjänster (som för-
skola och skola) inom offentlig sektor men det handlar 
även om sociala nätverk (släkt och vänner). Till den 
sociala infrastrukturen hör också dagliga inköp. För 
planeringen är det viktigt att lägga fokus även på den 
sociala infrastrukturen och utveckla den, det kan på ett 
konkret sätt underlätta vardagslivets organisation.

Transportpendling lyfts fram som ett viktigt område att 
arbeta med. Bakgrunden till det kan ses utifrån att var-
dagslivets arena har blivit större för både kvinnor och 
män. Det har skett genom ökad arbetspendling som 
har lett till vad som brukar benämnas regionförstoring. 
Tiden kvinnor och män lägger ner på att resa är ganska 
lika, men hur man gör det skiljer sig åt. Idag reser 
kvinnor i större utsträckning med kollektiva färdmedel 

39  Lundkvist, Helén (1998). Ojämställdhetens miljöer: en rapport från 
programberedningen Kommunerna och jämställdheten om jämställdhet i 
fysisk planering och miljö. 
40  Friberg, Tora & Larsson, Anita (2000). Att bedriva jämställdhet med 
kommunal översiktsplanering.
41  Larsson, Anita & Jalakas, Anne (2008). Jämställdhet nästa! 
Samhällsplanering ur ett genusperspektiv.

och gör också fler stopp på sina resor. Män använder 
i större utsträckning bilen och reser längre avstånd. 
För att se hur transportplanering kan bidra till ett mer 
jämställt samhälle så måste syftet vara att skillnaderna 
i kvinnors och mäns resmönster minskar och att de 
istället liknar varandra. De bör även bli mer miljömäs-
sigt hållbara. För planeringen är det viktigt att se på 
vilket sätt människor reser, att resorna inte bara är till 
och från arbetet, utan att de också kan ha flera stopp på 
vägen. Med planering kan resor underlättas beroende 
på hur cykelvägar, busshållplatser och tågstationer 
utformas. Det behövs en medvetenhet om att den fy-
siska utformningen av kommunen kan underlätta eller 
försvåra vardagslivet på olika sätt för olika människor. 

 
Pendling är en viktig fråga att arbeta med i den fysiska planeringen 
och för jämställdheten.
 
Ett annat område som pekas ut är handel. Som togs 
upp innan så tillhör dagliga inköp också den sociala 
infrastrukturen. Handel i närområdet där man bor 
minskar till förmån för stormarknader. På grund av 
det har transporter för matinköp blivit tidskrävande 
och försvårande för att få vardagslivet att gå ihop. 
Lokaliseringen av handel, speciellt dagligvaruhandel, i 
förhållande till bostäder, arbetsplatser och färdstråk är 
därför ett viktigt område att arbeta med i planeringen. 
Bilpooler kan vara en möjlighet att få storhandlingen 
att fungera smidigare för dem som inte äger en egen 
bil.

Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet är det 
område som fått störst uppmärksamhet när det gäller 
jämställdhet och planering. Det har handlat om att öka 
trygghet och säkerhet genom konkreta åtgärder som 
att arbeta med belysning, fri sikt, utformning av miljön 
vid busshållplatser och i gångtunnlar. Mycket fokus har 
legat på kvinnors känsla av otrygghet. För planeringen 
innebär det att arbeta med stadens tillgänglighet, hur 
gatunätets struktur ser ut och hur gång- och cykelvägar 
lokaliseras.
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Barnkonventionen

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas 
av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitu-
tioner, domstolar, administrativa myndigheter el-
ler lagstiftande organ, skall barnets bästa komma 
i främsta rummet.”42

Barnkonventionen43 är FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Det är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som innehåller bestämmelser om mänskliga 
rättigheter för barn. Artiklarna i konventionen utgör 
en helhet men fyra grundläggande principer ska alltid 
beaktas när det gäller frågor om barn:

• alla barn har samma rättigheter och lika värde 
(artikel 2).

• barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3).
• alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6).
• alla barn har rätt att säga sin mening och få den 

respekterad (artikel 12).

Den fysiska planeringen påverkar till stor del barns liv. 
Vid beslut som rör användningen av mark och vatten 
måste barnets bästa beaktas.  

Tillgänglighet
Tillgänglighetsanpassning av samhället kan vara det 
som gör skillnad när det gäller möjligheten att ta sig 
till jobbet, gå till butiken, roa sig och hälsa på vänner. 
Det är självklart att alla ska kunna ta sig fram i kom-
munen oavsett om man använder rullstol, rollator, kör 
barnvagn, är förståndshandikappad, hör eller ser dåligt. 
Tillgänglighet är inte bara en fråga om livskvalitet – det 
är också en demokratifråga.

Burlövs kommun har i många år arbetat med tillgäng-
lighetsfrågan, men det är ett arbete som aldrig tar 
slut, man kan alltid göra det bättre. Kommunen har 
arbetat på olika sätt. Det har genomförts utbildningar i 

42 FN (1989). Barnkonventionen. Antagen av FN:s generalförsamling den 
20 november 1989. Del 1, Artikel 3:1.
43 FN (1989). Barnkonventionen. Antagen av FN:s generalförsamling den 
20 november 1989.

handikappförståelse/-tillgänglighet för berörda politi-
ker och tjänstemän. Möten har hållits med bland annat 
Handikapporganisationernas Samarbetsorgan Skåne, 
Handikapprådet, pensionärsföreningar, rektorer och 
det kommunala bostadsföretaget.

De flesta av kommunens busshållplatser har handi-
kappanpassats tillsammans med Skånetrafiken.

Allmänheten har fått hjälpa till med att hitta enkelt 
avhjälpta hinder i sin närmiljö i samband med en kam-
panj i Burlövstidningen. Strategiska utomhusmiljöer, 
såsom centrummiljöer, stationsområden och äldrebo-
enden, har inventerats av tillgänglighetskonsult, liksom 
kommunalägda och inhyrda lokaler med kommunal 
verksamhet. I de fall enkelt avhjälpta hinder har upp-
täckts på privatägda fastigheter, dit allmänheten har 
tillgång, har kommunen skrivit till ägarna och upplyst 
om deras ansvar.

Kommunen har årligen tagit fram åtgärdsplaner i sam-
band med budgetarbetet. Många hinder har åtgärdats 
i samband med det årliga asfaltunderhållet och de 
flesta är nu undanröjda. Det rör sig om lagning av hål i 
marken, avfasning av kantstenar på gång- och cykelvä-
gar, ojämnheter, översyn av vegetation, ombyggnad av 
gång- och cykelbanor, ombyggnad av lekplatser, bättre 
belysning, farthinder och ändrat beteende vid snöröj-
ning. En tillgänglighetsplan för hela kommunen har 
tagits fram som arbetsmaterial. Den är dock ännu inte 
förankrad politiskt.

Det är viktigt att arbetet med tillgänglighet fortsätter, 
trots att vi passerat år 2010, som var slutåret för när alla 
enkelt avhjälpta hinder skulle ha varit undanröjda, en-
ligt de statliga miljömålen. Dels för att det fortfarande 
finns platser att åtgärda, dels därför att nya hinder upp-
står trots ansträngningar att så inte ska ske. Arbete med 
årliga åtgärdsplaner för den yttre miljön bör fortsätta 
och genomförandet av fastighetsåtgärder på kommu-
nala fastigheter likaså, se även kapitlet ”Stadsbebyggel-
se och mötesplatser”. Informationen till fastighetsägare, 
arbetare inom kommunteknik med flera kräver ständig 
repetition.
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Ställningstaganden och  
konsekvenser
Denna karta visar kommunens skolor och beräknade 
markbehov för 2030-bebyggelseområdet. Ringarna i 
tabellen är skalenliga med kartan och inkluderar både 
förskola och skola. Exakta placeringar och utbred-
ning bestäms i detaljplaner. Genom att bygga skol-
byggnaderna på höjden kan markbehovet minska. 

Större skolområden är tänkta för Svenshög, Dalslund 
samt Kronetorp. Området i Kronetorp planeras bli ett 
aktivitetscentrum med utbildning, bad, sport, kultur, 
fritids- och föreningsverksamheter i anslutning till den 
planerade stadsparken. Skolområdena i Svenshög och 
Dalslund bör också rymma fritidsaktiviteter. Framtida 
LSS- och trygghetsboenden som kommer att behövas 
integreras med vanligt boende i blandstaden, likaså 
arbetsplatser, se vidare i kapitlet ”Stadsbyggnad och 
mötesplatser”.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att aktivt samarbeta mellan olika förvaltningar och med andra 
myndigheter för att se individen utifrån en helhetssyn.

kommer invånarna få bättre service och kommunen blir mer 
trygg och nära när nya möten mellan människor sker.

att aktivt hämta in kommuninvånarnas synpunkter vad gäller 
trygghet samt låta kommuninvånarna vara delaktiga i det 
trygghetsskapande arbetet.

att ha ett aktuellt förvaltningsövergripande trygghetsprogram 
med fokus på den fysiska miljön baserat på forskning och 
erfarenheter. 

att ”bygga bort” otrygga platser genom att exempelvis öppna 
upp för insyn och ha god belysning.  

kommer Burlöv ha ett bättre underlag för var trygghetsåtgär-
der behövs samtidigt som burlövsbornas inflytande över den 
fysiska miljön och delaktigheten i kommunen kan öka.  

kommer kunskapen öka om vilka åtgärder som kan göras i 
den fysiska miljön för att bidra till att människor upplever 
platser som mer trygga och insatser baseras utifrån en bredare 
kunskap.

kommer Burlöv bli en mer attraktiv, trygg kommun att bo och 
arbeta i.

att kontinuerligt göra välfärdskartläggningar inom kommu-
nen och ha dem som grund för åtgärder.

kommer åtgärder kunna sättas in där de behövs mest.

att prioritera socialtjänstens förebyggande arbete och att 
familjecentralen ska fungera som förebild.

kommer nya mötesplatser kunna skapas och Burlöv bli mer 
tryggt och nära.

att barnets bästa ska beaktas i den fysiska planeringen.

att jämställdheten ökar i den fysiska planeringen och under-
lättar både kvinnor och mäns vardagsliv. 

att bostadsområdena utformas så att de får en allsidigt sam-
mansatt social struktur.

att LSS- och trygghetsboende ska integreras med vanligt 
boende.

kommer den fysiska miljön bli mer barnvänlig.

kommer jämställdheten att öka.

kommer förutsättningarna för möten och integration mellan 
olika människor att förbättras.

kommer bebyggelsen få en mer socialt allsidig sammansätt-
ning. 

att skapa miljöer för möten över generationsgränser, exempel-
vis genom att samordna aktivitetslokaler och utemiljöer för 
barn, ungdomar och vuxna.

kommer kommunen att bli mer trygg och få mer liv och 
rörelse. 

kommer Burlöv bli en kommun där aktiviteter för alla synlig-
görs och att framförallt ungdomarna vet var det händer något. 

att spontanidrottsplatser byggs tillsammans med gym för både 
yngre och äldre i parker och på andra lämpliga platser.

kommer Burlöv bli tryggare och med friskare medborgare.

att skapa temalekplatser. kommer möjligheterna för mer liv och rörelse och bättre 
folkhälsa att förbättras.

att förutsättningarna för föreningslivet förbättras såväl ekono-
miskt som lokalmässigt.

kommer fler och starkare föreningar kunna vara öppna för 
alla.

att ett aktivitetscentrum som innefattar idrott och kultur med 
både inne- och utomhusaktiviteter anläggs.

kommer förutsättningar ges för mer idrott och elitverksamhet 
samt kulturarrangemang på hemmaplan.

att skapa ett nytt skolområde i Kronetorpsområdet och på 
sikt utreda möjligheterna med en gemensam organisation för 
ungdomsgymnasium på hemmaplan och lärande för vuxna.

kommer Burlövs profil att stärkas och gynna det lokala 
näringslivet.

att bygga ut musikskolan till en kulturskola med musik, dans, 
teater och bild.

kommer barn och unga engageras i kreativt arbete och berika 
Burlövs kulturliv.

att skolor/förskolor ska erbjuda goda förutsättningar för 
lärande genom bland annat en attraktiv fysisk miljö både 
inom- och utomhus.

kommer Burlövs attraktivitet att öka och bidra till högre 
måluppfyllelse.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att alla Burlövs arbetsföra invånare teoretiskt ska kunna arbeta 
inom kommunens gränser 2030, liksom idag (år 2012), det 
vill säga samma förhållanden mellan antalet arbetstillfällen 
per invånare 2030 som 2012. 

att etableringen av personintensiva arbetsplatser sker i sta-
tionsnära lägen. 

kommer arbetslösheten och arbetspendlingen att kunna 
minska.

kommer inpendlare att kunna resa hållbart för arbete i Bur-
lövs kommun.

att skapa en blandad sammansättning av arbetsplatser för 
kommunens invånare genom exempelvis dialog och detalj-
planer.  

kommer en större andel burlövsinvånare att både kunna bo 
och verka i kommunen.

att ha ett konstruktivt samarbete med näringslivets aktörer.

att samverka med grannkommunerna kring näringslivsfrågor.

kommer näringslivsklimatet att förbättras.

kommer ett större regionalt helhetsgrepp att kunna tas kring 
näringslivsetableringar.

att samverka med grannkommunerna och regionen kring 
turism och besöksnäring.

kommer ett större helhetsgrepp kunna tas kring turism och 
besöksnäring och Burlövs besöksmål kan marknadsföras i 
större utsträckning.

att skapa förutsättningar för gårdsförsäljning av livsmedel. kommer landsbygden bli mer levande och kontakten mellan 
producent och konsument att öka.

att skapa möjlighet för lokala livsmedelsproducenter att sälja 
sina varor inne i tätorterna på marknader som exempelvis 
”Bondens Marknad”.

kommer det bli mer liv och rörelse i stadsmiljön med mötes-
platser mellan producenter och konsumenter.

att kommunala lokaler och byggnader byggs i flera våningar 
och används under så många dagar per år och så många tim-
mar om dygnet som bedöms som möjligt, med avseende på 
verksamheterna som ska bedrivas.

kommer kommunens markyta och lokaler att användas mer 
effektivt och mer liv, rörelse och trygghet att möjliggöras.

att ha ett aktuellt tillgänglighetsprogram för kommunens fast-
igheter, publika gaturum, torg och parker och privata publika 
lokaler som genomförs och följs upp.

kommer kommunens bebyggelse och allmänna platsmark att 
bli mer tillgänglig för invånare och besökare. 

att tillfälliga events genomförs som ökar gemenskapen och 
känslan av trygghet. 

kommer stadsmiljön att bli mer levande och tryggheten och 
integrationen att förbättras.

att bostadsförsörjningen, LSS, särskilt boende, skolbyggna-
tion och mark för näringslivet följs upp varje år i samband 
med befolkningsprognos/måluppföljning/budgetuppföljning 
genom ett bostads- och markförsörjningsprogram.

kommer det finnas en god beredskap och planering för bo-
stadsförsörjning, skolbyggnation och mark för näringslivet.
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Miljö, risker, säkerhet 
och sårbarhet

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styr-
medel och regleras i miljöbalkens 5:e kapitel. Miljö-
kvalitetsnormerna infördes för att komma till rätta 
med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till 
exempel trafik och jordbruk.

Normerna är satta utefter kunskaper om vad männis-
kan och naturen klarar. Normerna är också ett styr-
medel för att på sikt nå miljömålen. Generellt baseras 
miljökvalitetsnormerna på olika EU-direktiv.

En plan som strider mot en miljökvalitetsnorm riske-
rar att bli upphävd1. 

Luft

”Föroreningar i tätortsluften kan resultera i eller 
bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, al-
lergier, astma och lungsjukdomar. Astmatiker och 
människor med andra lungsjukdomar har störst 
besvär av utomhusluften.”2

Burlövs kommun ligger i en storstadsregion. Inom 
kommunen och dess närhet finns betydande infra-
struktur i form av stora vägar, järnvägar och verk-
samheter, vilka bidrar till den luftkvalitet som råder 
i kommunen. Enligt miljöbalken och förordningen 
om luftkvalitetsnormer har kommunen ett ansvar att 
kontrollera att gällande miljökvalitetsnormer följs. 
Dessutom har kommunen, länsstyrelsen och Sverige 
antagna miljömål för luft, som kommunen verkar för 
att uppnå. 

I Burlövs kommun sker kontrollen av miljökvalitets-
normerna (MKN) främst genom mätningar och beräk-
ningar. Luftkvaliteten, enligt mätprogram, rapporteras 
årligen till Naturvårdsverket och redovisas i kommu-
nens miljöbokslut.

En ny förordning om miljökvalitetsnormer trädde 
ikraft under 2010. De förändringar i den nya lagstift-
ningen som berör Burlöv är framförallt att tröskel-

1 Plan- och bygglagen. 11 kap. 10 och 11 §§.
2 Naturvådsverket (2011). Hälsan och stadsluften (webb).

värdena för PM103 förändrats (höjts) och att en ny 
miljökvalitetsnorm för PM2,54 trätt i kraft. 

Årsmedelvärdet för PM10 har under de senaste åren 
varit under miljökvalitetsnormen med mer än 50 %. 
2010 var halterna de lägsta som uppmätts i kommu-
nen. Dock överskreds den nedre utvärderingströs-
keln5 med avseende på antal dygnsöverskridanden. 
2011 ökade halterna något men var fortfarande under 
miljökvalitetsnormen med ungefär 50 %. 2011 var ett 
extremår på grund av väder och halterna sjönk återi-
gen enligt preliminära resultat för 2012.

Beräknade årsmedelvärden av partiklar i Burlövs kommun, enhet  
μg/m3.6

I och med de förändrade tröskelvärdena för PM10 är 
Burlövs kommun inte längre tvungen att mäta halterna 
kontinuerligt. Dock måste det fortsatt ske en kontroll 
med enklare mätningar till följd av att den nedre utvär-
deringströskeln överskrids.

Resultat under 2010-2011 för PM2,5 visar på relativt 
låga halter jämfört med nivåer uppmätta i Malmö stad. 
Medelhalten i Burlöv under året var cirka 8,2-11,7 μg/
m3 medan den i Malmö var cirka 14-16 μg/m3. Det bör 
betonas att detta är urban bakgrundsmätning, det vill 
säga inte där man förväntar sig högst halter eller i gatu-
rum som vid PM10-mätningarna. Preliminära resultat 
från gaturumsmätningar visar på låga halter även här 
och att de återgått till lägre nivåer även i urban bak-
grund under 2012. Bedömningen är att kommunen 

3 Partiklar mindre än 10 µm.
4 Partiklar mindre än 2,5 µm.
5 En form av riktvärde.
6 Skånes luftvårdsförbund (2010). Emissioner och luftkvalitet.
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inte ligger över vare sig MKN (<50 %) eller utvärde-
ringströsklar.

Tidigare mätningar (2009) av VOC (flyktiga organiska 
kolföreningar) vid Hamngatan har visat på att luften 
här är betydligt bättre än vad miljökvalitetsnormerna 
kräver med avseende på bensen. Bensen, toluen och 
xylen var också lägre än de lågrisknivåer som Institutet 
för miljömedicin har tagit fram för livstidsexponering.

Luftmätning på Lundavägen i Arlöv.

Kvävedioxid (NO2) har tidigare både mätts och be-
räknats i kommunen. Varken mätningar eller beräk-
ningar har tidigare visat att halterna överskrider övre 
utvärderingströsklar och NO2 har därför inte mätts 
kontinuerligt. Utifrån tidigare mätningar och model-
leringar ligger årsmedelvärdet troligen runt 20 μg/m3 
på de mest utsatta platserna där människor vistas mer 
än tillfälligt. Under 2012 och 2013 kommer NO2 mätas 
kontinuerligt vid Lundavägen. Preliminära resultat från 
2012 visar på att halter är under miljökvalitetsnomer-
na, inklusive utvärderingströsklar och miljömål.

Beräknade årsmedelvärden av kvävedioxid i tätorten, enhet μg/m3.7

7 Skånes luftvårdsförbund (2010). Emissioner och luftkvalitet.

Halterna av svaveldioxid i Burlöv bedöms också vara 
lägre än både miljökvalitetsnormer och utvärderings-
trösklar. Svavelhalten i luften har sjunkit kraftigt i 
Sverige under senare år och är generellt långt under 
miljökvalitetsnormerna och miljömål. De högsta hal-
terna av marknära ozon nås i regel utanför tätorterna 
då bilarnas utsläpp av kväveoxid minskar halterna. För 
att marknära ozon ska bildas krävs solljus, kolväten och 
kväveoxider. Det är inte troligt att det i Burlövs kom-
mun finns halter över miljökvalitetsnormerna då det i 
Malmö och Vavihill (mätstation för bakgrundshalter i 
Svalövs kommun) uppmäts lägre halter än normerna. 
Tidigare mätningar visar att Vavihill har 10-40 % högre 
halter än i Burlövs kommun.

Även halten kolmonoxid och tungmetaller i partiklar 
bedöms vara betydligt lägre än miljökvalitetsnormen, 
då undersökningar i Malmö 2008 visar att halterna är 
betydligt lägre än normen även i de mest trafikinten-
siva områdena.

I Malmö stad överskrids luftkvalitetsnormerna för kvä-
vedioxid i vissa gaturum. Den största orsaken är höga 
halter av föroreningar från motortrafik i gaturummen. 
Detta är något även Burlövs kommun måste ta hänsyn 
till i sin planering, då en plan inte får medverka till att 
en miljökvalitetsnorm överskrids. Det är därför viktigt 
att Burlövs kommuns bostadsområden och verksam-
hetsområden planeras utifrån att de kan försörjas med 
god kollektivtrafik och då i synnerhet spårbunden.

I Framtidsplanen planeras inga områden för bostäder 
som inte är kollektivtrafiknära. Burlövs kommun har 
också satt som mål att högst 1/3 av alla resor ska ske 
med bil, se vidare kapitlet ”Trafik och annan infra-
struktur” för åtgärder.

Buller

”Sammantaget visar forskningen att samhällsbul-
ler är ett hälsoproblem som måste tas på stort 
allvar.”8

Miljökvalitetsnormen för buller syftar till att omgiv-
ningsbullret inte ska medföra skadliga effekter på 
människors hälsa. Lagstiftningen riktar sig till kom-
muner med mer än 100 000 invånare, vilket medför att 
Burlövs kommun inte har en kartläggningsskyldighet 
enligt miljökvalitetsnorm. Burlövs kommun är kraftigt 
bullerpåverkad, vilket gör att problemet ändå måste tas 
största hänsyn till vid planering och byggande. Läs mer 
i avsnittet om ”Buller”.

8 Socialstyrelsen (2009) Miljöhälsorapport 2009.
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Vatten

”Alla vatten ska ha god status och vattenkvali-
teten får inte försämras. Det är målsättningen 
med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till 
ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra 
vattenresurser.”9

Burlövs kommun ingår i Södra Östersjöns vattendi-
strikt och två av våra vattendrag innefattas av lagstift-
ningen kring miljökvalitetsnormer för vatten. Även 
Alnarpsströmmen, som är en grundvattenförekomst, 
har miljökvalitetsnormer. Vattenmyndigheten för 
Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om en för-
valtningsplan för kvaliteten på vattenmiljön i december 
2009.

0 2 Kmº
Huvudavrinningsområden
Havsområde, Kustvattenförekomst

Vattendragsförekomster

Alnarpsån

Sege å

Lommabukten

Malmö hamnområde

Ytvattenförekomster och avrinningsområden i Burlöv.

Syftet med förvaltningsplanen är att sammanfatta 
arbetet som har bedrivits inom den första vatten-
förvaltningscykeln, som avslutades 2009, vad avser 
statusklassificering av yt- och grundvatten, framta-
gande av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram 
samt deltagande i vattenförvaltningen. Sammanfatt-
ningen omfattar såväl arbetsmetodik som resultat. 
Förvaltningsplanen redovisar även en översikt över de 
viktigare insatserna för vattenförvaltningen 2009–2015. 
Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten-
förekomsterna i Södra Östersjöns vattendistrikt för att 
uppnå miljökvalitetsnormerna har beslutats av vatten-
myndigheten. 

9 Vattenmyndigheterna (2012). Vattenförvaltningens mål (webb).

Sege ås avrinningsområde ligger i sydvästra Skåne och 
omfattar totalt 335 km².

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Skog 
och mer extensivt brukade marker finns framför allt i 
områdena runt sjöarna i den sydöstra delen av avrin-
ningsområdet. I de västra delarna nära åns utlopp i 
Öresund passerar ån genom Malmö och Burlövs kom-
muner där marken huvudsakligen är bebyggd. Inten-
sivt odlade delar finner man längs åns huvudfåra, från 
nedströms Svedala till Malmö tätort, samt i de nedre 
delarna av Torrebergabäcken och Spångholmsbäcken. 
Den ekologiska statusen för Sege å bedöms som otill-
fredsställande på grund av en rad faktorer och ligger i 
riskzonen för att inte klara god ekologisk status inom 
förvaltningscykeln 2009-2015.

Sege å i kommunens södra delar.

Alnarpsån är ett litet vattendrag som är kraftigt på-
verkat av ett intensivt jordbruk. Avrinningsområdet 
är cirka 21 km² och består till största delen av jord-
bruksmark men ån rinner också genom tätorterna 
Hjärup, Åkarp och Arlöv. Ån rinner upp i Staffanstorps 
kommun cirka två kilometer sydväst om Hjärup och 
mynnar i havet i Lommabukten, vilket ger en vat-
tendragslängd på cirka 9 km. Sedan 1800-talet har ån 
dikats och rätats kraftigt i hela sin sträckning. Vidare 
har biflöden täckdikats och de stora våtmarker som 
tidigare fanns i avrinningsområdet dikats ut i stort sett 
fullständigt. Under senare år har också dagvatten från 
hårdgjorda ytor längs vägar och i tätorterna letts till ån. 
Alnarpsån bedöms ha dålig ekologisk status och ligger 
i riskzonen för att inte klara god ekologisk status inom 
förvaltningscykeln (2009-2015).

Burlövs kommun är belägen inom en av Sveriges 
största grundvattenförekomster, Alnarpsströmmen. 
Grundvattenförekomsten täcker en yta på cirka 625 
km² från Börringetrakten till Lommabukten. Genom 
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen genom-
förs sedan 1960-talet kontroller enligt ett program 
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där kvantitets- och kvalitetsundersökningar ingår, 
tillsammans med åtgärder för att lösa gemensamma 
problem. Samarbetskommittén består av kommuner 
och verksamheter som har intressen i Alnarpsström-
men. Alnarpsströmmen har god status men bedöms 
ändå ligga i riskzonen för att inte klara god status inom 
förvaltningscykeln 2009-2015.

Tillriningsområde för Alnarpsströmmen.10

SV Skånes Kalkstenar är en annan stor grundvatten-
förekomst som delvis ligger i kommunen. Området 
SV Skånes Kalkstenar täcker hela sydvästra Skåne och 
bedöms för närvarande ha god status men riskerar att 
inte klara god status till 2015 med avseende på kemisk 
och kvantitativ status.

Burlövs kommun är en kustkommun. Kuststräckan är 
ytterst liten men väldigt värdefull ur ekologisk synvin-
kel och är därför skyddad både genom reservats- och 
Natura-2000-bestämmelser. Lommabukten bedöms ha 
måttlig ekologisk status och god kemisk status. Den be-
döms ha risk att inte nå god ekologisk status till 2015. 

Det finns också miljökvalitetnormer för fisk- och 
musselvatten. I Burlövs kommun finns inga vatten där 
normen är aktuell.

Framtidsplanen som helhet bedöms inte påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Den största 
förändringen av markanvändningen som påverkar 
miljökvaliteten i vattenförekomsterna är omvandling 
av jordbruksmark till mark för bostäder och förtät-
ning av redan befintliga områden. Sege å föreslås att bli 
klimatanpassad, vilket ger en större möjlighet för Sege 
å att ta yta i anspråk. Detta innebär att möjligheter kan 
ges till fler dammar och meandring med mera.

Generellt är näringsämnespåverkan från jordbruks-
mark större än från dagvatten från tätorterna. Då hög 
näringsämnestillförsel är det största problemet i vatten-
dragen och havet för att nå god ekologisk status kom-

10 Bild från Samarbetskommitten för Alnarpsströmmen.

mer Framtidsplanen medverka till en positiv utveck-
ling. Nackdelen med dagvatten från tätorter är att de 
kan innehålla andra föroreningar. Det är därför viktigt 
att dagvattenhanteringen sker utefter sunda principer 
med lokalt omhändertagande, fördröjning med mera 
som beskrivs i avsnittet om dagvatten i kapitlet ”Trafik 
och annan infrastruktur”.

Vid förtätning av områden riskerar tillsynes onyttiga 
grönytor att exploateras. Detta skulle verka negativt för 
miljökvalitetsnormerna. De största förtätningsområ-
dena, det vill säga runt Burlövs Center och Företags-
byn, är dock redan idag till största delen hårdgjorda 
ytor och i princip utan någon som helst behandling av 
dagvattnet. Vid förtätning av dessa områden kommer 
krav att ställas på dagvattenhanteringen, grönytefakto-
rer med mera och lösningar att tas fram. Sammantaget 
kommer sannolikt därför även förtätningen av kom-
munen ge positiva effekter för vattenkvaliteten.

Avseende enskilda avlopp och dess påverkan kom-
mer Framtidsplanen inte att ha någon effekt. Burlövs 
kommun antog i december 2013 en kommuntäckande 
VA-plan där områden pekas ut som lämpliga för in-
koppling till det kommunala spillvattennätet.11 I Fram-
tidsplanen planeras inga områden med enskilt VA.

Miljömål
Under 2009 antogs ett miljöprogram för Burlövs 
kommun12. Här dras riktlinjerna upp för det framtida 
miljöarbetet i kommunen.

I miljöprogrammet är ett antal miljömål antagna som 
beskriver hur vi vill att vår miljö ska se ut 2020. De 
övergripande målen utgår från de nationella och regio-
nala miljömålen. För att peka ut riktningar är målen 
nedbrutna till delmål, vilka ofta är lokalt anpassade och 
vanligen har slutår 2015. Till skillnad från miljökvali-
tetsnormerna är miljömålen inte juridiskt bindande.

För att nå miljömålen krävs konkreta insatser i form av 
miljöförbättrande åtgärder. Därför finns ett stort antal 
förslag till åtgärder i miljöprogrammet. Miljöprogram-
met omfattar hela kommunen och alla dess verksam-
heter. Kommunens nämnder står som ansvariga att 
genomföra/utreda åtgärderna och vilket år de bör vara 
påbörjade. Framtagandet av åtgärder har skett i samråd 
med kommunens nämnder och förvaltningar. I Bur-
lövs kommun, liksom i övriga Sverige, bedöms de flest 
av miljömålen inte kunna uppnås inom utsatt tid. 

11 Burlövs kommun (2012). Ärende KS/2012:124
12 Burlövs kommun (2009) Miljöprogram 2009-2015.
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I kommunens miljöbokslut, som ges ut varje år, görs en 
grov bedömning om målen kommer att nås i tid. Föl-
jande miljömålsillustrationer är gjorda av Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåvekan: Energi och klimat-
frågorna är några av vår tids viktigaste frågor. 
Val av energilösningar och beteendefrågor har 

stor påverkan såväl beträffande hushållning av energi-
resurser som klimatpåverkan. Det blir svårt att nå 
generationsmålet även med kraftfulla in satser. Exempel 
på delmål i Burlövs kommun:

”Kommunen ska verka för att utsläppen av växt-
husgaser inom Burlövs kommun ska ha minskat 
med 20 % till år 2020 jämfört med år 2006 räknat 
som koldioxidekvivalenter per invånare.”

Frisk luft: Luft som är förorenad påverkar 
människors hälsa. Föroreningarna bidrar till 
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer, allergier och lungsjukdomar. Årligen räknar 
man med att luftburna partiklar och marknära ozon 
förkortar livet för tusentals invånare i Sverige. Vi är på 
rätt väg, men mer kraftfulla in satser krävs för att nå  
generationsmålet i utsatt tid. Exempel på delmål i 
Burlövs kommun:

”Burlövs kommun ska verka för att halterna  
30 μg/m3 som dygnsmedelvärde och 18 μg/m3 som 
årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall under-
skridas år 2015. Dygnsmedelvärdet får överskri-
das högst 35 dygn per år.”

Bara naturlig försurning: Stora delar av Sverige 
består av svårvittrad berggrund, vilket innebär 
att marken inte kan neutralisera det sura 

nedfallet som transporteras med regnvattnet. Sydvästra 
Skånes mark består emellertid av mer lättvittrat 
material vilket medfört att vår regionala miljö inte är 
lika känslig. Försurningen drabbar bland annat skogs-
bruket, sjöar och vattendrag, marker och kulturvärden. 
Generationsmålet bör kunna uppnås inom utsatt tid. 
Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”Inga ytvattenförekomster i kommunen ska anses 
försurade enligt Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder.” 

Giftfri miljö: Överallt i dagens samhälle 
används kemikalier. Beroende på deras 
egenskaper och halt påverkar de miljön på 

olika sätt. Det senaste århundradet har användningen 
av kemikalier ökat radikalt. Tyvärr har inte kunskapen 
om ämnena ökat i samma takt, vilket medför att ett 
stort antal ämnen finns i naturen och orsakar skador. 
Även källorna till utsläppen har i viss mån förändrats 

från industrier till användare, som exempel kan 
nämnas kläder som impregnerats med antibakteriella 
medel, rengöringsmedel där antibakteriella medel 
tillsatts som till slut hamnar i våra vattendrag eller 
reningsverkets slam. Det blir svårt att nå generations-
målet även med kraftfulla in satser. Exempel på delmål i 
Burlövs kommun:

”Fram till år 2015 ska minst 50 % av de potentiellt 
förorenade områdena, där underlaget är för dåligt 
för att göra en bedömning vara undersökta och 
riskklassade.”

Skyddande ozonskikt: Ozonskiktet fungerar 
som jordens solglasögon och filtrerar bort 
stora delar av det skadliga UV-ljuset som 

sänds ut från solen. Utan ozonskiktet hade människor, 
djur och växter inte kunnat leva på jorden. Om ozon-
skiktet minskar ökar risken för hudcancer och grå starr 
hos människor. Målet är ett av de få miljömål som 
nationellt anses nås. Generationsmålet bör kunna 
uppnås inom utsatt tid. Exempel på delmål i Burlövs 
kommun:

”Till år 2015 ska utsläpp av ozonnedbrytande äm-
nen ha upphört och den lagrade mängden HCFC 
tagits hand om.”

Säker strålmiljö: Strålning i höga koncentratio-
ner kan vara mycket farliga och även mycket 
små mängder av ett radioaktivt ämne kan vara 

farligt. Många ämnen strålar i skadliga koncentrationer 
lång tid efter det att vi slutat använda dem. Inom 
miljömålet råder en generell kunskapsbrist. Vi är på 
rätt väg, men mer kraftfulla in satser krävs för att nå 
generationsmålet i utsatt tid. Exempel på delmål i 
Burlövs kommun:

”Vid nyetablering ska försiktighetsprincipen gälla 
och skyddsavstånd hållas mot källor till stora 
elektromagnetiska fält.”

Ingen övergödning: Övergödningen i våra 
sjöar, vattendrag och hav beror i första hand 
på utsläpp av kväve och fosfor. Alla växter 

behöver dessa ämnen för att kunna växa, men när för 
mycket kväve och fosfor kommer ut i vattnet blir 
tillväxten för stor. Då kan vattenmiljöerna växa igen av 
snabbväxande alger och stora algblomningar kan 
uppstå. Algblomningen i sig kan vara giftig eftersom en 
del alger producerar gifter. När algerna dör skapas nya 
problem eftersom det går åt syre när de ska brytas ner. 
I värsta fall tar syret slut och bottenlevande djur och 
växter dör. Det blir svårt att nå generationsmålet även 
med kraftfulla in satser. Exempel på delmål i Burlövs 
kommun:
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”Till år 2015 ska den fysikaliska kemiska kvali-
tetsfaktorn för näringsämnen i Sege å inte försäm-
ras och senast år 2027 skall den bedömas som god 
enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).”

Levande vattendrag och sjöar: Att skydda våra 
sjöar och vattendrag i Sverige är en mycket 
viktig uppgift. Dels är vi människor beroende 

av vatten för vår överlevnad och dels är vattnet mycket 
viktigt för djur och växter. Vi människor utnyttjar 
vattnet varje dag till dricksvatten, tvätt, fiske, vatten-
kraft och så vidare. Vattnet i våra sjöar och vattendrag 
fyller också andra viktiga funktioner i vårt samhälle 
som till exempel möjlighet till rekreation, fritidsfiske 
och vackra miljöer. Vi är på rätt väg, men mer kraft-
fulla in satser krävs för att nå  generationsmålet i utsatt 
tid. Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”Kommunen ska verka för att Sege ås dalgång får 
ett långsiktigt skydd enligt länsstyrelsens förslag 
om tätortsnära områden för friluftsliv och natur-
vård till 2015.”

Grundvatten av god kvalitet: Vatten är männis-
kans viktigaste livsmedel. En stor del av det 
totala vattnet som förbrukas i Sverige har sitt 

ursprung i grundvattnet. Grundvatten har genom sin 
bildning ofta en naturligt hög kvalitet och behöver 
därigenom mindre reningssteg och blir därmed 
billigare. Tillgången på grundvatten är generellt mycket 
god i Sverige. Generationsmålet bör kunna uppnås 
inom utsatt tid. Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”Burlövs kommun ska verka för att grundvattnet 
har så låga halter av föroreningar orsakade av 
mänsklig verksamhet, att dess kvalitet uppfyller 
kraven för god dricksvattenkvalitet enligt gällande 
svenska normer för dricksvatten och kraven på 
God grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för 
vatten (2000/60/EG).”

Hav i balans samt levande kust och skärgård: 
Sveriges hav och kust har en mycket växlande 
miljö på grund av de olika förutsättningarna 

som råder. Det salta västkustvattnet och det bräckta 
Öresundsvattnet skiljs av Drogden/Limhamn-tröskeln 
som fungerar som ett hinder för det salta vattnet att 
tränga in och röra om i Östersjöns mer söta brack-
vatten. 

Det största problemet för havsmiljöerna i Sverige är 
övergödningen och dess konsekvenser. Det blir svårt 
att nå generationsmålet även med kraftfulla in satser. 
Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”Burlövs kommun ska verka för att havet och 

Lommabukten har god ytvattenstatus med avse-
ende på artsammansättning samt kemiska och fy-
sikaliska förhållanden (undantaget övergödning) 
enligt EG:s ramdirektiv för vatten, till år 2015.”

Myllrande våtmark: Globalt har Sverige väldigt 
god tillgång på våtmarker. Våtmarkerna har 
dock minskat markant historiskt sett. Under 

1800-talet dikades våtmarker ut för att skapa större 
odlingsarealer när jord- och skogsbruk intensifierades. 
I Skåne är endast cirka 10 % av den tidigare våtmarksa-
realen kvar. Generationsmålet bör kunna uppnås inom 
utsatt tid.  Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”År 2015 ska arealen våtmark minst ha ökat med  
1,5 ha i Burlövs kommun (baserat på kommunens 
andel av regionalt mål).Våtmarkerna ska vara 
placerade/utformade så att biologisk mångfald 
och/eller reningseffekt gynnas.”

Ett rikt odlingslandskap: Brukandet av marken 
har medfört en rad natur- och kulturvärden 
genom årens lopp. Många växter och djur är 

starkt knutna till olika jordbruksformer. Utan bete och 
slåtter är det många växter som inte klarar sig. Med 
tiden har jordbruket, liksom samhället i övrigt, föränd-
rats drastiskt. Det förindustriella jordbruket känne-
tecknades av små jordbruksenheter med många olika 
livsmiljöer för djur och växter. När jordbruket intensi-
fierades minskade de viktiga och vanliga inslagen av till 
exempel alléer, odlingsrösen, märgelgravar och olika 
typer av våtmarker i jordbruksmiljöerna kraftigt. Det 
blir svårt att nå generationsmålet även med kraftfulla 
in satser. Exempel på delmål i Burlövs kommun:

”I Burlövs kommun ska ängs- och betesmarkerna 
bevaras så att den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bibehålls och förstärks till år 
2015.”

God bebyggd miljö: Miljömålet handlar 
framförallt om hur människans samhälls-
struktur ska kunna anpassas till ett hållbart 

samhälle, både för oss själva och så att resurserna på 
jorden ska räcka. Under de senaste 50 åren har samhäl-
lena växt både till yta och invånarantal. Även struktu-
ren på samhällena har förändrats och ställer andra och 
högre krav på transporter och infrastruktur. För att 
möta kraven och leva på ett hållbart sätt behövs ett 
miljötänkande i planeringen. Målet belyser tätortsnära 
frågor som buller, kretslopps- och hushållningstän-
kande, kulturbyggnader, energianvändning och avfall. 
Med avseende på skydd av bevarandevärd kulturbe-
byggelse och energiminskning är kommunen mycket 
långt framme i sitt arbete medan buller är ett av 



164

MILJÖ, RISKER, SÄKERHET OCH SÅRBARHET

kommunens största miljöproblem. Främst på grund av 
bullret blir det svårt att nå generationsmålet även med 
kraftfulla in satser. Exempel på delmål i Burlövs kom-
mun:

”Burlövs kommun ska arbeta för att trafikbuller-
nivåerna utomhus i bostadsmiljöer minskar. De 
som är mest bullerutsatta ska prioriteras först och 
riktvärdena inomhus och i bostadsmiljöer skall 
uppnås till 2015.”

Ett rikt växt- och djurliv: Sverige har i och med 
FN:s Johannesburgkonferens 2002 förbundit 
sig att till 2010 hejda förlusten av biologisk 

mångfald. Miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv” är en 
del i arbetet att hålla vad man åtagit sig. Målet är för 
närvarande svårbedömt i Burlövs kommun. Exempel 
på delmål i Burlövs kommun:

”Tillgången på tätortsnära natur med höga 
frilufts-, kulturmiljö- och naturvärden ska öka 
kontinuerligt till år 2015.”

Hälsa på lika villkor: Sverige har en nationell 
folkhälsopolitik med elva målområden. Det 
övergripande målet är att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. 
Särskilt angeläget är det att förbättra hälsan för de 
grupper som är mest utsatta. Det blir svårt att nå 
generationsmålet även med kraftfulla in satser. Exempel 
på delmål i Burlövs kommun:

”Burlövs kommun ska verka för att göra männis-
kors livsmiljöer tryggare. Andelen män och kvin-
nor som känner sig osäkra i sitt bostadsområde, 
har lågt socialt deltagande och svagt socialt stöd i 
arbetet ska minska och vara minst lika lågt som i 
övriga Skåne till år 2015.”

Kommunala miljömål och åtgärder har så långt det är 
möjligt arbetats in i Framtidsplanen.

Klimat
”Människans utsläpp av växthusgaser påverkar 
klimatet. Problemen drabbar oss alla.”13

De växthusgaser som uppkommer på grund av mänsk-
lig aktivitet bidrar till klimatförändringarna. När vi 
förbränner fossila bränslen blir det ett överskott av 
koldioxid i atmosfären, vilket innebär att jorden får en 
större isolering mot utgående energi – medeltempera-
turen på jorden stiger. Även andra utsläpp som metan 
från djurhållning och köldmedier från kylanläggningar 
bidrar till växthuseffekten. Sedan 1990 har Burlöv som 

13 Naturvårdsverket (2011). Klimat (webb).

geografiskt område minskat sitt utsläpp av växthus-
gaser från förbränning med ungefär 45 %14. Under 
samma period har övriga jorden ökat sina utsläpp 
med 24 %15. Vid klimattoppmötet COP 15 i Köpen-
hamn 2009 redovisades data som visar att de globala 
utsläppen av växthusgaser ligger i nivå med de värsta 
scenarierna som tidigare presenterats, det vill säga att 
jordens befolkning har fortsatt öka sina utsläpp. 
Den globala medeltemperaturen förväntas stiga med 
1,5 till 7 °C till år 2100 till följd av ökade utsläpp av 
växthusgaser, enligt IPCC:s klimatmodeller. I Sverige 
har man tidigare räknat på en ökning av medeltem-
peraturen med 2,5 - 4,5 °C16. Temperaturökningen i 
Sverige beräknas bli störst på vintern .17

 

Beräknad förändring (°C) av årsmedeltemperaturen för åren 
1961-2100 jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990). 
Staplarna visar historiska data som är framtagna från observatio-
ner, röda staplar visar temperaturer högre än den normala och blå 
staplar temperaturer lägre än den normala. Kurvorna visar utjäm-
nade 10-årsmedelvärden från scenarier. Den cerisa kurvan mot-
svarar förändringen i årsmedeltemperaturen för utsläppsscenario18 
B2 och den turkosa kurvan motsvarande för utsläppsscenario A2. 
Det grå fältet beskriver variationen i temperatur mellan enskilda år 
(beräknat från scenarierna).19  

De viktigaste klimatrelaterade utmaningarna för Skåne 
i framtiden pekar Länsstyrelsen i Skåne Län20 ut som:
• Finna viljan hos Skånes aktörer att planera för 

dagens och framtidens klimat.
• Stigande havsnivåer hotar inte enbart bebyggelse, 

utan även flertalet andra kustnära värden som kan 
vara oersättliga om inga åtgärder vidtas.

• Förhindra att dricksvattnet blir en bristvara med 
sämre kvalitet.

Burlövs kommun genomförde tillsammans med 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Sveriges 

14  Korrigerad SCB-data för förbränning enligt 
Samhällsbyggnadsförvaltningens metod.
15  Naturvårdsverket (2011). Globala utsläpp (webb).
16  Beräknat på en höjning av jordens medeltemperatur på 2,5- 3,5 °C.
17  Länsstyrelsen i Skåne län (2010). Klimatanpassning - Planera för ett 
förändrat klimat. 2010:29.
18 Läs vidare om scenarior på www.SMHI.se.
19 Text och figur: SMHI 2012.
20  Länsstyrelsen i Skåne Län (2011). Klimatanpassningsatlas för Skåne 
2011:23.
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lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp en utvärdering av 
klimatrelaterade händelser (Climatools) historiskt i 
kommunen samt vad man kan förvänta sig i framtiden. 
I undersökning som genomfördes 2010 identifierades 
risker utefter flera ämnesområden som till exempel 
socialtjänstens verksamhetsområde och mer tekniska 
problem. Arbetet resulterade i en förvaltningsöver-
gripande presentation av vilka ämnesområden som 
beskrivs som mest problematiska.21

Under 2010 övergick kommunens VA-hantering till 
kommunalförbundet VA SYD för att bättre kunna 
möta framtidens behov och få en bredare kompetens.

Havsnivåhöjningar, nederbörd och  
översvämningar
En av de viktigaste konsekvenserna av en ökad medel-
temperatur för Burlövs kommun, som kustkommun, 
förväntas bli havsnivåhöjningar. När havsnivån stiger 
ger detta konsekvenser för planeringen och samhället 
i och med att landytor som tidigare inte var översväm-
made kommer att stå under vatten eller tidvis över-
svämmas. Beräkningar visar att medelhavsnivån vid 
Klagshamn i Malmö kommer att öka med mellan 22  
– 66 cm22 (låg- respektive högalternativ23) vid normalt 
vattenstånd och med 169 – 208 cm (låg- respektive 
högalternativ) vid höga vattenstånd gentemot nor-
malvattenståndet 197024 (exklusive vågeffekter). Detta 
beräknas ske mellan år 2070-210025. 

Återkomsttid 2 år 10 år 50 år 100 år
Havsnivå +157 +187 +203 +208
Konfidensintervall 151-163 180-196 194-223 198-233

Beräknade återkomsttiden för årshögsta vattenstånden för framti-
dens klimat (2070-2100), IPCC:s26 högalternativ. Nivåerna anges i 
cm relativt RH7027. Konfidensintervall 95 %. SMHI 2007.28

Senare modelleringar visar på än högre havsnivåhöj-
ningar. Holländska Deltakommittén har i sina beräk-
ningar kommit fram till att höjningen blir än större 
och anser att man bör räkna på en höjning av havs-
nivån med 65-130 cm vid slutet av seklet29. I Burlövs 

21 Tekniska nämnden ärende 2010:243.
22 Baserat på 18 – 59 cm globalt, IPCC.
23 Dessa bygger på modelleringar av två olika scenarier för klimatet 
framtagna av SMHI.
24 Rikets höjdsystem 1970.
25 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008). Klimatet, havsnivån och 
planeringen, Dialog-PM 2008:2.
26 Intergovernmental Panel on Climate Change.
27 Rikets höjdsystem 1970.
28 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008). Klimatet, havsnivån och plane-
ringen, Dialog-PM 2008:2.
29 Deltakommittén (2008). Working togehter with water – a living land 
builds for its future – Findings of the Deltacommissie 2008.

kommun och sydvästra Skåne har vi dessutom en land-
sänkning till skillnad mot i princip hela övriga Sverige 
att ta hänsyn till. Grannkommunerna Malmö30 och 
Lomma31 har antagit riktlinjer på + 3 m över havet vid 
nybyggnation som anpassningsåtgärd till kommande 
havsnivåhöjning.  Helsingborgs stads, senare rapport 
om klimatförändringars inverkan på samhället, menar 
att + 3,5 m bör vara lägsta bygghöjd för vanlig byggna-
tion och + 4 m för samhällsviktiga anläggningar32.

Havsvattenståndets förändring i centimeter för 14 mätstationer se-
dan 1886. Diagrammet är korrigerat för landhöjningen. Den svarta 
kurvan visar ett utjämnat förlopp.33

Översvämning av Tågarps hed hösten 2011 där bron sticker upp 
ovanför vattenmassorna.

I Burlöv har kommunen tidigare tillämpat 2,5 m vid 
nybyggnation. Forskningen har gått framåt kraftigt 
under de senaste åren och ställningstagandena för 
lägsta nybyggnadshöjd som klimatanpassnings åtgärd 
bör omprövas kontinuerligt efter vad vidare forskning 
visar, men bör för närvarande (2013) vara 3 m över 
havet.

30 Malmö Stadsbyggnadskontor (2008). Klimatet, havsnivån och plane-
ringen, Dialog-PM 2008:2.
31 Lomma kommun (2010). Översiktsplan 2010 för Lomma kommun. 
32 Helsingborgs stad (2011). Fördjupningspromemoria om Helsingborgs 
stads klimatanpassning, Remiss 2011.
33 Text och figur: SMHI 2012.
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Områden som med dagens kunskap är utsatta för ris-
ker i samband med havsnivåhöjning är: stora områden 
väster om Lommabanan, runt sockerbruket samt längs 
stora delar av Kalineån och Sege ås dalgång (blåa i 
kartan). Dessa områden kommer inte att ligga under 
havsnivån kontinuerligt utan kan komma att över-
svämmas när det är extrema vattenstånd, såvida inte 
åtgärder genomförs.

Illustration över områden som ligger under 3 m över havet (RH70) 
(blått).
 
De delar av ovan nämnda områden som ligger i nord-
västra Arlöv är de mest problematiska, då nuvarande 
och eventuell framtida bebyggelse måste skyddas. En 
lösning är att låta Västkustvägen som ligger på + 3 m 
över havet utgöra barriär. Eventuellt behöver även 
Alnarpsån och Kalineån skyddas mot uppträngade vat-
ten. Om detta är nödvändigt beror dock på varaktighe-
ten i de höga vattenstånden, då inflödesmöjligheterna 
är högst begränsade. 

För att klara effekter från Sege å behövs åtgärder inom 
Malmö stad, då dessa sannolikt kommer att påverka 
även nordvästra Arlöv. Malmö stad har i sin utställ-
ningshandling ÖP2012 redogjort detta område som 
utredningsområde för kustskydd.34

Tågarps hed kommer troligen att stå under vatten 
under delar av året vilket kommer att förändra förut-

34 Malmö stad (2013). Översiktsplan för Malmö, ÖP2012. Utställningsför-
slag januari 2013. 

sättningarna för djur- och växtlivet. Längs Sege å kan 
översvämningsområden där det tillåts svämma över 
tas fram och vallar anläggas för att skydda de områden 
som kräver det. Detta måste samordnas med Malmö 
stad och bör prioriteras i framtida planering. Längs 
Sege å föreslås ingen ny bebyggelse i Burlövs kommun. 

 

Översvämning av Tågarps hed hösten 2011 där vattnet nästan når 
Västkustvägen till höger i bild. Jämför med föregående bild.

Årsnederbörden beräknas öka med omkring 10-20 % 
till år 2100 i Sverige35. I södra Sverige visar modellerna 
på minskad nederbörd under sommaren medan den 
på vinterhalvåret blir större. 

De extrema nederbörderna förväntas bli fler i fram-
tiden. Detta ställer krav på Burlövs kommuns och 
grannkommunernas VA-hantering för att inte över-
svämningarna ska bli mer frekventa. Ett exempel är 
Köpenhamn som har haft flera problem med 100-års-
regn de senaste åren.

35  Klimatanpassningsportalen (2011). Nederbörd (webb).
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Beräknad förändring (%) av årsnederbörden för åren 1961-2100 
jämfört med den normala (medelvärdet för 1961-1990). Staplarna 
visar historiska data som är framtagna från observationer, gröna 
staplar visar nederbördsmängder större än den normala och gula 
staplar nederbördsmängder mindre än den normala. Kurvorna 
visar utjämnade 10-årsmedelvärden från scenarier. Den cerisa kur-
van motsvarar förändringen i årsnederbörden för utsläppsscenario 
B2 och den turkosa kurvan motsvarande för utsläppsscenario A2. 
Det grå fältet beskriver variationen i nederbörd mellan enskilda år 
(beräknat från scenarierna).36 

VA-hanteringen påverkas också av uppdämningsef-
fekter från den stigande havsnivån, vilket innebär att 
havsnivån kan ha stor effekt på om VA-systemen klarar 
att svälja vattnet vid nederbörd. VA-systemen måste 
anpassas för framtidens klimat och dess effekter. 

Skillnad i vattennivå (uppdämning) i Alnarpsån mellan höga havs-
vattenstånd och havsnivå +0,0 m.

Havet har en dämningseffekt knappt 3 000 löpmeter 
upp i Alnarpsån vid en havsnivåhöjning på 3 m och 
påverkar därmed nordvästra Arlöv men inte Åkarp el-
ler Kronetorpsområdet. 

Noggrannare beräkningar än vad som hittills gjorts 
behövs för att titta på effekter av olika flöden i Alnarp-
sån, i nordvästra Arlöv.37 En möjlig lösning är att skapa 
tydliga och väl avgränsade översvämningsytor med 
förhöjda dikeskrön där Alnarpsån passerara Västkust-
vägen, vilket sannolikt kan skydda då vattnet istället 
tar andra vägar ut från tätorten, se vidare i ställningsta-
gandekartan i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur” 
markerat som ”Skydd vatten/klimat”.

36 Text och figur: SMHI 2012. Se även scenariofigur under rubriken 
”Klimat”.
37    SWECO (2013). PM - Översiktlig beskrivning av översvämningsrisk vid  
Kronetorpsområdet.

Vid kraftiga flöden (100-årsflöden) från Alnarpsån på-
verkas Kronetorpsområdet endast norr om Mossvägen. 
Vid 10-årsflöden är påverkan liten.

Påverkad del av Kronetorpsområdet vid 10- respektive 100-årsflö-
den (+ 50 %) vid olika vattenstånd.

Trafikverket har utfört modelleringar av Alnarpsån 
i Åkarp.38 Dessa visar att de åtgärder som föreslås i 
samband med utbyggnaden av järnvägen minskar 
översvämningsrisken i östra Åkarp. Utbyggnaden av 
järnvägen innebär dock inte att översvämningsrisken i 
Åkarp helt upphör, så ytterligare fördröjningsåtgärder 
kan komma att krävas exempelvis öster om Åkarp. Den 
slutgiltiga bedömningen av översvämningsriskerna går 
dock inte att genomföra förrän utbyggnaden av Södra 
stambanan beslutats, då Alnarpsåns framtid berörs till 
stora delar av bygget.

Översvämmade ytor i Åkarp vid regnet (då det regnade motsvaran-
de ett 60-års regn) den 14 augusti 2010 (vitt) och vid ett 100-års-
flöde (blått).39

38 Trafikverket (2012). Lösningar för VA, PM 2012-12-07.
39 Figur: Trafikverket (2012). Lösningar för VA, PM 2012-12-07.
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Översvämmade ytor efter ombyggnad av Södra stambanan i Åkarp 
motsvarande regnet i augusti 2010 (vitt, då det regnade ett 60-års 
regn), vid ett 100-årsflöde (blått) och vid ett 500-årsflöde (lila).40

Översvämningar från Sege å i Burlövs kommun 
bedöms inte lika akuta då områdena inte är tätbe-
folkade och ingen ny bebyggelse planeras. Det finns 
dock befintliga fastigheter som kan vara känsliga vilka 
kommer att studeras vidare i samarbete med Malmö 
stad. Översvämningskarteringar för Sege å är gjorda 
av Segeås vattendragsförbund. Dessa visar på områden 
runt golfbanan som känsliga och en del andra (främst 
bebyggelsefria eller med låg bebyggelsekoncentration) 
känsliga områden runt Stora Bernstorp och Sunnanå.41 
Vidare undersökningar bör dock göras.

De övergripande principerna för hur dagvatten bör tas 
omhand är lokalt och i öppna system med fördröjning 
i dammar, vilket är en viktig punkt för att recipienterna 
ska klara större regnmängder. Detta är ett hållbart sätt 
även med tanke på klimatförändringar. I Burlövs kom-
mun håller en dagvattenstrategi med dessa principer 
på att arbetas fram.

Föroreningar
Spridningen av markföroreningar beräknas öka i fram-
tiden. Detta i och med att bland annat förorenad mark 
och deponier blir utsatta, då risker för översvämningar, 
ras och skred ökar med ett förändrat klimat. Denna 
spridning ökar föroreningsrisken för sjöar och vatten-
drag samt för yt- och grundvatten.42 I Burlövs kommun 
finns områden som har markföroreningar och som tro-
ligen kommer att påverkas av ökade vattennivåer. Ex-
empelvis bör Wennertsväg-området och Akzo Nobel-
området vara utredningsområden för klimatrelaterad 
vattennivåhöjning och föroreningsspridning.

40 Figur: Trafikverket (2012). Lösningar för VA, PM 2012-12-07.
41 Ekologgruppen (2009). Översvämningar i Segeåns avrinningsområde -
Kartering och inventering hösten 2009. samt Dicander, Alexandra (2012). 
GIS-baserad översvämningskartering i Segeåns avrinningsområde.
42 Klimatanpassningsportalen (2011). Föroreningsspridning (webb).

Jordbruk och naturområden
Jordbruket i allmänhet är mycket klimatkänsligt. I 
Sverige bör avkastningen gynnas av ett varmare klimat, 
med högre koldioxidhalt i atmosfären och med längre 
växtperioder.43 Positiva effekter för jordbruket förvän-
tas bli trolig ökad avkastning och möjlighet till större 
variation på grödor. De negativa effekterna kan vara att 
skadeinsekter och växtsjukdomar ökar, ökad avrinning 
vintertid med övergödning som följd samt minskad 
vattentillgång sommartid som leder till torka.

När det gäller naturen och den biologiska mångfal-
den är de mest påtagliga klimateffekterna ändrade 
klimatzoner, en förlängning av vegetationsperioden, 
förbättrade förutsättningar för invandring av nya arter, 
konkurrens och eventuell utslagning av nuvarande ar-
ter, liksom förändrade salt- och syrehalter i Östersjön.44 

Hälsoeffekter
Hälsoeffekterna av ett varmare klimat är flera, inte 
minst globalt. I Sverige förväntas en fortsatt utbred-
ning av fästingar, vilket ökar risken för spridning av 
borrelia och TBE. Även andra sjukdomsspridare kan 
gynnas. Förhöjd dödlighet bland människor i perioder 
av intensivare sommarhetta eller vid långvariga ström-
avbrott kan förväntas. En ökad förekomst av exotiska 
sjukdomar kan också tänkas. Andningsrelaterade 
besvär kan förvärras om klimatförändringen påverkar 
halten av marknära ozon. Allergiker kommer att påver-
kas av ändrade pollensäsonger och nya arter i landet. 
Minskad risk för köldrelaterade besvär är sannolika.45 
Se även det senare avsnittet ”Ras och skred”.

Buller
Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse 
för vår hälsa och för möjligheten till en god livskva-
litet. De negativa effekterna kan vara att det blir svårt 
att uppfatta tal, och svårt att vila och sova. Det kan i 
sin tur leda till att vi blir trötta och nedstämda. Olika 
grupper är olika känsliga för bullerexponering. Perso-
ner med hörselnedsättning eller barn som lär sig språk 
och att läsa, drabbas i en bullrig miljö då förmågan att 
uppfatta och förstå tal minskar. Vidare kan de negativa 
effekterna vara stress, minskad koncentrationsförmåga 
och försämrad inlärningsförmåga. Nya studier visar att 
trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott 
länge i bullriga områden. Högt blodtryck kan i sin tur 
leda till hjärt- och kärlsjukdomar.46

43  Klimatanpassningsportalen (2011). Jordbruk (webb).
44  Klimatanpassningsportalen (2011). Naturmiljö och ekosystem (webb).
45 Klimatanpassningsportalen (2011). Vård och hälsa (webb).
46 Naturvårdsverket (2011). Buller är oönskat ljud (webb).
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Socialstyrelsen har tagit fram allmänna råd för buller 
inomhus47. Dessa gäller för bostadsrum i permanent-
bostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum 
för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum 
som används som sovrum.

De allmänna råden gäller även för lokaler för undervis-
ning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i 
tillfälligt boende.

Maximalt ljud LAFmax 45 dB
Ekvivalent ljud LAeqT 30 dB
Ljud med hörbara tonkomponenter LAeqT 25 dB
Ljud från musikanläggningar LAeqT 25 dB

Riktvärden för inomhusbuller.

Socialstyrelsen anser det motiverat att såväl utöka 
åtgärderna mot buller där människor bor som att följa 
de riktvärden som finns när man bygger nya bostä-
der. Detta med tanke på det stora antal personer som 
utsätts för bullernivåer över gällande riktvärden och på 
trenden mot ökande bullerstörningar. Med bakgrund 
av detta anses riktvärdena för trafikbuller vara väl 
motiverade ur hälsosynpunkt.48 Sveriges Kommuner 
och Landsting bedriver 2013 arbete för att förändra 
användningen av regelverket för bullerriktvärdena 
avseende ljudnivåerna vid fasad49.

Trafikbuller
Burlöv är en av Sveriges mest urbana kommuner 
eftersom hälften av ytan består av bostäder, industrier, 
vägar och annan exploaterad mark. Motorvägarna mot 
Stockholm och Göteborg, som ingår i Europavägnätet, 
har sin sträckning genom kommunen och är kopplade 
till Danmark och kontinenten via Öresundsbron och 
Yttre Ringvägen i Kronetorps trafikplats. Arlöv lig-
ger mitt i ett viktigt kommunika tionsstråk vilket i alla 
tider har medfört att vägar har fått sträck ningar genom 
eller strax utan för Arlövs tätort. Idag finns det flera 
generatio ners vägar som går genom tätorten och som 
skär av på alla sidor runt den.50 Infrastrukturen för inte 
bara med sig fördelar genom att man snabbt och enkelt 
kan förflytta sig. Vägar och järnvägar för med sig buller 
och i Burlöv så pass mycket att det är en av Sveriges 
bullrigaste kommuner51. Avseende riktlinjer för bul-
ler vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid 

47 Socialstyrelsen (2005). Socialstyrelsens allmänna råd om buller 
inomhus. SOSFS 2005:6.
48 Socialstyrelsen (2009). Miljöhälsorapport 2009.
49 Sveriges kommuner och Landsting (2013). Bygg bort bullret!
50 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 
51  Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av 
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.

nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-
struktur gäller följande som årsmedelvärde:

• 30 dBA ekvivalentnivå52 inomhus.
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad).
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 

bostad.

Kommunen har stort ansvar för bullret i sin roll som 
planerare, väghållare för de kommunala vägarna och 
tillsynsmyndighet. Under 2004-2005 tog SWECO på 
uppdrag av kommunen fram en bullerkartläggning ut-
efter de kommunala vägarna. Beräkningarna som gjor-
des visar vid vilka fastigheter som det av kommunen 
behöver vidtas åtgärder för att nå gällande riktvärden. 
Resultaten från undersökningen visade att det endast 
var ett fåtal fastigheter där 65 dBA överskreds. Kom-
munen ansåg därmed, i princip, att den kortsiktiga 
målsättningen var upp nådd. Det område som var mest 
utsatt var korsningen Lundavägen och Dalby vägen 
samt ett par fastigheter längs Lundavägen i Åkarp. 

Resultatet från utredningen presenterades som kartmaterial över 
kommunen där de röda fälten representerar de högsta bullernivå-
erna. I modelleringen ingår inte ickekommunala vägar.53 

Sedan utredningen antagits har samtliga fastigheter 
som haft cirka 65 dBA, där Burlöv varit väghållare, fått 
åtgärder av kommunen. Antalet fastigheter med 60-65 
dBA vid husfasaden var ungefär 50 stycken. Cirka 115 
fastigheter beräknades ha mellan 55-60 dBA vid fasad.54

52 Ekvivalent kan förenklat förklaras som genomsnittlig nivå över spefi-
cerad tid.
53 SWECO (2004). Kartläggning av vägtrafikbuller inom Burlövs kommun.
54  SWECO (2004). Kartläggning av vägtrafikbuller inom Burlövs 
kommun.
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Under 2010 presenterade Miljö sam verkan Skåne en 
rapport om väg trafikbuller. Det vanligaste bullret skå-
ningarna utsätts för kommer ifrån vägtrafik. Var fjärde 
skåning utsätts för vägtrafikbuller minst en gång per 
vecka. Burlöv sticker ut som den kommun där invå-
narna upplever att de utsätts för mest trafikbuller enligt 
enkätsvar i undersökningen55.

Bullerexponering från vägar. Visualisering av modellberäkningar.56

Bullerexponering från järnvägar. Visualisering av modellberäk-
ningar.57 

55  Miljösamverkan Skåne (2010). Vägtrafikbuller – Projekt inom 
Miljösamverkan Skåne.
56 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av 
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.
57 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av 
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.

Arbets- och miljömedicin i Lund utredde bullret i 
Burlöv genom modelleringar under 2010-2011. Deras 
slutsatser blev att bullret vida överskrider vad man 
tidigare modellerat fram. 

Resultaten av modelleringarna visar att det är en bety-
dande del av invånarna som beräknas vara exponerade 
över gällande riktvärden från antingen väg eller järn-
väg. Hela 24 % av kommunens invånare utsätts, enligt 
denna undersökning, för buller över riktvärdena58.

Generellt är det svårt att peka ut extra utsatta områ-
den, då bullerproblematiken finns kring alla de större 
vägarna och exploateringen av mark har skett nära 
bullerkällorna. Insatserna behöver därför sättas in brett 
för att minska bullret. Se vidare i kapitlet ”Trafik och 
annan infrastruktur”.

Övrigt buller
Naturvårdsverket anger som riktlinjer för externt 
industribuller bland annat riktvärden som inte bör 
överskridas utomhus. Dessa värden, som även omfattar 
buller från fläktar, ventilationssystem, värmepumpar 
med mera, avser frifältsvärden eller till frifältsförhål-
landen korrigerade värden. Om det finns en hörbar ton 
i ljudet bör man dessutom sänka riktvärdena 5 dBA. 

Bullervall i Åkarp.

Industri och annan bullrande verksamhet är inte syste-
matiskt kartlagda men vägs till delar in i skyddsavstånd 
för verksamheter i senare kapitel. Generellt är dessa in-
dustribuller mindre i omfattning än bullret från vägar. 

Områden där klagomål på industribuller har varit som 
störst är Wennertsvägområdet och i Arlövs företagsby.

58 Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljömedicin (2011). Modellering av 
bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun. AMM 2011:1.
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Ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdes-
användning

Dag 

kl. 
07-18

Kväll kl. 
18-22 
samt 
söndag 
och 
helgdag 

kl. 
07-18 

Natt

kl. 22-07

Högsta 
ljudnivå i 
dBA-läge 
”FAST”

Bostäder 
och rekrea-
tionsytor i 
bostäders 
grannskap 
samt utbild-
ningslokaler 
och vård-
byggnader.

50 45 40 55

Områden 
för fritids-
bebyggelse 
och rörligt 
friluftsliv där 
naturupple-
velsen är en 
viktig faktor.

40 35 35 50

Utomhusriktvärden för externt industribuller.

Bullerskydd
I och med ombyggnaden av Södra stambanan till fyra 
spår och till exempel viadukter ska bullernivåerna 
reduceras till riktlinjerna för ombyggnad av infrastruk-
tur. Detta kommer att sänka bullernivåerna generellt i 
Arlöv och Åkarp.

Utökandet av trafik på Lommabanan och eventuellt 
Simrishamnsbanan kommer att öka bullernivåerna 
i områdena. Att riktlinjerna för buller ska hållas är 
Trafikverkets ansvar. En järnvägsplan behöver göras för 
till exempel den nya stationen längs Lommabanan. I en 
järnvägsplan ska bullerproblematiken lösas.

När stambanan byggs ut kommer stora mängder mas-
sor att bli över. Kommunen avser att, tillsammans med 
Trafikverket, använda dessa för att anlägga bullervallar. 

Bullervallar tar en hel del utrymme varför andra 
skyddsåtgärder kan vara effektivare på vissa platser. 
Burlövs kommun måste fortsättningsvis arbeta offen-
sivt för att minska andelen bullerutsatta människor i 
kommunen både planeringsmässigt och tillsynsmäs-
sigt. Kommunen bör också verka för att tyst asfalt läggs 
på de statliga vägarna genom kommunen. Se ställ-

ningstagandekarta och ställningstaganden i kapitlet 
”Trafik och annan infrastrukur”.

Risk och säkerhet
Allmänt intresse för totalförsvarets 
militära del

”Mark- och vattenområden som har betydelse för 
totalförsvaret skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsva-
rets intressen.”59

Allmänt intresse för totalförsvarets militära del kan 
i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra 
fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels 
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. 
De senare har oftast koppling till spanings-, kommu-
nikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
totalförsvarets intressen. 

I Burlövs kommun har Försvarsmakten inga intres-
sen som kan redovisas öppet. Inom kommunerna 
kan försvarmaktens intressen framför allt påverkas av 
uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela 
landets yta är samrådsområde för objekt högre än 
20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen 
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga 
objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 
Informationen används också som förberedelse för 
införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas.

Berörda flygplatser ska alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 m ingår i planer, eller om 
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli 
påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses 
att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta 
cirka 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta 
som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.

Riskhänsyn
Burlöv är en till ytan liten kommun som genom sitt 
geografiska läge har en storstads riskbild. Infrastruktu-
ren i kommunen är omfattande och såväl väg E6 som 
väg E22 och Södra stambanan passerar genom kom-
munen. En utbyggnad av järnvägen från två till fyra 

59 Miljöbalken 3 kap. 9§.
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spår tillsammans med om- och utbyggnad av kommu-
nens två stationer är planerad att påbörjas 2014. 

Trafiklederna i och kring Burlövs kommun utgör en 
påtaglig risk då en stor mängd transporter av far-
ligt gods trafikerar dessa. Trafikolyckor är den mest 
frekventa olyckstypen i kommunen men statistiskt sett 
inträffar få olyckor med farligt gods. En olycka med 
farligt gods skulle under olyckliga omständigheter kun-
na medföra stora konsekvenser. Transporter av farligt 
gods sker även med färja utanför kommunens kust.

Riskerna som följer med infrastrukturen kräver därför 
god hänsyn i samhällsplaneringen. Som stöd för detta 
arbete antog länsstyrelsen år 2007 riktlinjer för plane-
ringen av farligt godstransporter på vägar och järnvä-
gar (RIKTSAM)60. Riktlinjerna baseras på beräkningar 
av individ- och samhällsrisk längs transportleder 
och studier av andra rekommendationer. Vägledning 
om lämpligt skyddsavstånd och behov av eventuella 
skyddsåtgärder ges utifrån olika typer av markanvänd-
ning. Hänsyn behöver även tas till de naturgasled-
ningar som går genom kommunen (se vidare i avsnittet 
”Restriktioner och skyddsavstånd”).

Räddningstjänsten är en naturlig remissinstans vid 
dessa ärenden liksom plan- och byggärende i allmän-
het.
 
Allt som händer, händer i en kommun!
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket 
betyder att kommunen har ett samordningsansvar 
både inför, under och efter en kris eller extraordinär 
händelse på lokal nivå. Kommunen ska därför kontinu-
erligt analysera vilka händelser som kan leda till extra-
ordinära händelser samt på vilket sätt dessa påverkar 
kommunens verksamheter. Arbetet ska sammanställas 
i en risk- och sårbarhetsanalys varje ny mandatperiod. 
Det geografiska områdesansvaret innebär också att 
samverka med andra aktörer och organisationer som 
kan beröras av en extraordinär händelse i kommunen. 
Hur kommunen ska agera vid en sådan händelse be-
skrivs i en övergripande krisledningsplan. Med begrep-
pet kris menas en händelse som kan störa samhällets 
funktion eller äventyra befolkningens livsbetingelser.

Med begreppet extraordinär händelse menas en 
oönskad händelse, som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk 
för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och 

60 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.

kräver skyndsamma insatser av kommunen och Region 
Skåne. 

Räddningstjänst
Räddningstjänsten i Burlövs kommun bedrivs sedan 
2006 av kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, 
tillsammans med medlemskommunerna Malmö, Lund, 
Eslöv och Kävlinge. Räddningsstationen i kommunen 
är placerad i Arlöv.

 
Utryckningsfordon.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska ett 
handlingsprogram för skydd mot olyckor tas fram 
varje ny mandatperiod. Detta tas fram av Räddnings-
tjänsten Syd i samarbete med medlemskommunerna. I 
handlingsprogrammet beskrivs bland annat förbundets 
förebyggande och operativa förmåga samt utvecklings-
inriktning. Ett av dessa inriktningsbeslut är att utveckla 
samverkansformerna med medlemskommunernas 
förvaltningar och verksamheter. 

Farliga anläggningar
Seveso-anläggning är en benämning på en anläggning 
som omfattas av kraven i Lagen om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemika-
lieolyckor. 

Farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor, 
2 kap 4§ berör verksamheter vars verksamhetsutövning 
kan orsaka allvarliga olyckor med konsekvenser för 
människor och miljö.

I Burlövs kommun finns endast en verksamhet etable-
rad (Nordsjö vid Stora Bernstorp) som av länsstyrelsen 
klassats som farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor och/eller seveso-anläggningar.  

Däremot finns ett flertal andra verksamheter i kommu-
nens direkta närhet som kan utgöra en risk för omgiv-
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ningen, samtliga i Malmö stad (se även karta under 
rubriken ”Miljöstörande verksamheter” för skyddsav-
stånd):

• Gasoldepå vid oljehamnen: Lastning, lossning och 
förvaring av propangas.

• Oljehamnsterminalen: Lastning och lossning av 
mycket brandfarliga vätskor.

• Malmö Rangerbangård: Transport och rangering 
av farliga kemikalier.

• Containerterminal: Transport och omlastning av 
farliga kemikalier.

• Kemiavfall: Omhändertagande, förvaring och 
ompaketering.

• Spillepengens avfallsområde: Deponianläggning, 
risk för spridning av giftiga rökgaser vid brand.

Spillepengens avfallsområde.

Brottsförebyggande insatser 
Begreppet trygghet kan ha många innebörder bero-
ende av ålder och kön. För Burlövs kommun kan be-
greppet trygghet enklast beskrivas som en känsla – en 
känsla av att ha förtroende för sin omgivning och att ha 
kontroll över sin egen situation (se även vidare i kapit-
let ”Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet”).  

Nationella undersökningar visar på att det som männ-
iskor är mest oroliga för att drabbas av är trafikolyckor, 
inbrott, våld och övergrepp samt brand. Burlövs kom-
mun bör - i den mån kommunen har möjlighet att 
påverka - aktivt och målinriktat arbeta för att reducera 
denna typ av händelser. Arbetet ska involvera såväl 
kommuninvånare som polis, räddningstjänst, andra 
externa aktörer och sist men inte minst kommunens 
egna verksamheter. 

Analys av tillgänglig statistik och genomförda enkät-
undersökningar i kombination med löpande nuläges-

uppdateringar och erfarenhetsutbyte utgör grunden för 
detta arbete – i samlat forum såväl som inom varje en-
skild verksamhets ansvarsområde. I Burlövs kommun 
utgör det lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) det 
samlade forumet. God information om förbättringar 
bör kunna påverka känslan av trygghet.

Burlöv placerade sig på plats 137 av landets 290 kom-
muner i den nationella trygghetsundersökningen som 
redovisas i Öppna Jämförelser – Trygghet och säkerhet 
201061. Burlövs kommun kan och ska placera sig bättre 
än så.

Risk- och krishantering
Burlövs kommun har utifrån Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps föreskrifter för kommuner 
och landstings risk och sårbarhetsanalyser, tagit fram 
en risk- och sårbarhetsanalys.

I rapporten62 beskrivs översiktligt kommunens geo-
grafiska område och de kommunala verksamheterna. 
Kommunens arbetsprocess för risker och sårbarheter 
beskrivs också. Kommunen har deltagit i forsknings-
program för utveckling av metoder för kommunal risk- 
och sårbarhetsanalys, genomfört interna analyser samt 
tagit hjälp av externa konsulter.

I rapporten redovisas kortfattat resultat av de riskin-
venteringar som kommunen genomfört. Resultaten av 
de fördjupade sårbarhetsanalyser som har genomförts 
för fyra scenarier redovisas också översiktligt. I de ana-
lyser som genomförts har samhällsviktig infrastruktur 
och samhällsviktiga aktörer identifierats. En beroende-
analys har genomförts i samband med sårbarhetsanalys 
för pandemisk influensa. Kommunen har för avsikt att 
genomföra ytterligare beroendeanalyser. Utifrån det 
arbete som kommunen genomfört har följande slutsat-
ser dragits:

• Krishanteringsförmågan i det geografiska området 
bedöms i huvudsak vara god, men ha vissa brister.

• De samhällsviktiga verksamheterna bedöms ha 
viss, men bristfällig förmåga, att motstå störningar 
som kan leda till extraordinära händelser.

• Burlövs kommuns krishanteringsförmåga har vissa 
brister men är i huvudsak god.

• Samhällsviktig verksamhet inom kommunens or-
ganisation besitter viss, men bristfällig förmåga att 
hantera allvarlig störning som kan leda till extraor-
dinära händelser.

61 Sveriges Kommuner och Landsting (2010). Öppna Jämförelser – 
Trygghet och säkerhet 2010.
62 Burlövs kommun (2011). Risk- och sårbarhetsanalys 2011. Burlövs 
kommun 2011:206.
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Restriktioner och skyddsavstånd 

Risker energiförsörjning
Genom Burlövs kommun går stora transport- och för-
sörjningsstråk av både el och gas. Transporten av dessa 
båda energibärare är förknippade med vissa risker 
och hälsoeffekter för människan, men är samtidigt en 
förutsättning för samhällsutvecklingen.

0 2 Kmº

2 x
 50

 kv

2 x 50 kv

2 x 130 kv

5 x 130 kv

40
0 

kv

400 kv

400 kv
3 x 130 kv

2 x 130 kv

3 x 130 kv

Markkabel 130kv

Kraftledning 50kv

Kraftledning 130kv

Kraftledning 400kv

Elstation

2m skyddsavstånd gas

6m skyddsavstånd gas

25m skyddsavstånd gas

100m (station gas)

Zon A

Zon B

Zon C

Större energiförsörjande ledningar i Burlövs kommun samt skydd-
avstånd och zonindelning för gasledningarna.

Gas
Genom kommunen går ett flertal gasledningar av olika 
dimensioner och tryck. I Burlövs kommun försörjs 
framförallt Åkarp med gas för uppvärmning. Ledning-
arna har olika skyddsavstånd enligt förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor och dess föreskrifter63. 

Den största gasledningen går öster om Åkarp och är 
förknippad med stora skyddzoner. Sträckan parallellt 
med Gränsvägen och Skånevägen i nordöstra Åkarp 
och under järnvägen är dimensionerad för zon C, 
vilket innebär i princip fri bebyggelse fram till 25 m 
från ledningen. De närmaste 25 m från gasledningen 
får inte bebyggas. Övrig sträcka som berör Framtids-
planen, det vill säga sträckan mellan Stockholmsvägen 
och järnvägen i Åkarp, är zon A vilket innebär en bo-
stadsbebyggelse om högst 10 lägenheter eller 1 000 m2 

63 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

bebyggd yta där 100 m2 kontor räknas som en lägenhet. 
Zonerna sträcker sig 200 m vinkelrätt från ledningen 
och är 1 600 m i längsgående riktning (löpande). Inte 
heller i zon A får det bebyggas närmare än 25 m. 

Sträckan med zon A kan eventuellt klassificeras om till 
zon B genom vidare utredningsarbete och skyddsåtgär-
der. Kostnaderna för detta bedöms som relativt små. 
Detta skulle medföra att 11-45 lägenheter kan byggas 
inom 200 m vinkelrätt från ledningen per 1 600 m 
(längsgående riktning). För att uppgradera sträckan 
utanför Åkarp till zon C beräknades kostnaden 2005 be-
tydligt kostsammare64. Inom 2030-bebyggelsescenariot 
planeras ingen bebyggelse som berörs av gasledningar.

Sammantaget innebär nuvarande zonindelning res-
triktioner för tät bebyggelse i stationsnära läge i Åkarp.  
Vid Åkarps Golfbana finns en mät- och reglerstation 
som har ett skyddsavstånd från 25 till 50 m beroende 
på planerad verksamhet. De övriga gasledningarna har 
skyddsavstånd som är från 2 till 6 m.

El
I kommunen finns ett ställverk i Sege. Härifrån sam-
las och fördelas elledningarna ut till många av Skånes 
kommuner. Till skydd för boende finns inget egentligt 
skyddsavstånd utan försiktighetsprincipen ska till-
lämpas. I tolkning från Mark- och miljööverdomsto-
len65 innebär försiktighetsprincipen att boende inte 
ska utsättas för ett magnetfält på mer än 0,4 µT från 
elledningar. Fältet avtar med avståndet och är olika 
stort beroende på hur mycket ström som går i ledning-
arna och hur de är formerade. I Burlövs kommun är de 
dessutom så många och sitter så pass tätt att de påver-
kar varandra, vilket gör skyddsavstånden ännu svårare 
att beräkna. Generellt brukar man säga att ju högre 
spänning desto större elektromagnetiska fält.

Genomsnittliga magnetfält i bostäder uppgår i storstä-
der till ungefär 0,1 μT och i mindre tätorter till unge-
fär 0,05 μT. Högre värden än dessa kan förekomma i 
bostäder nära kraftledningar eller vid transformator-
stationer inne i byggnader.66

I Burlövs kommun finns allt från 50 kV till de starkaste 
400 kV-ledningarna. För att minska magnetfälten och 
förbättra landskapsbilden har kommunen länge verkat 
för att få ledningarna nedgrävda. De viktigaste led-
ningarna att få nedgrävda bedöms vara de som löper i 

64 Burlövs kommun (2005). Utbyggnadsmöjligheter i östra delen av Åkarps 
samhälle.
65 Mark- och miljööverdomstolen (2011). Dom den 26 augusti 2011 i 
M 4127-10.
66 Boverket m.fl. (2009). Magnetfält och hälsorisker.
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Kronetorpsområdet och vidare ner förbi Burlövs egna-
hem. Den 400 kV-ledning som passerar Lundavägen i 
Åkarp har troligen ett stort skyddsavstånd, vilket måste 
tas hänsyn till vid eventuell framtida planläggning efter 
2030.
 

Förenklad schematisk figur över magnetfältens avtagande från olika 
ledningar.67

Transporter
I samband med översiktlig planering ska en översikt-
lig riskanalys genomföras. För att förtydliga vad som 
förväntas i en riskanalys gav Länsstyrelsen i Skåne län 
ut RIKTSAM (RIKTlinjer för riskhänsyn i SAMhälls-
planeringen) 200768. 

Burlövs kommun har på grund av sitt läge, med de 
större transportlederna och järnvägarna, ett stort antal 
transporter av farligt gods genom kommunen. Dessa 
begränsar markanvändningen så till vida att man inte 
utan skyddsåtgärder och vidare riskanalyser kan be-
bygga stora områden. Trafikverkets vägar och järnvägar 
genom kommunen är alla utpekade som rekommende-
rade vägar för transport av farligt gods. De större statli-
ga vägarna i kommunen har alla ett utökat bebyggelse-
fritt område på 50 m från vägkant69, (se karta i samma 
avsnitt). Till den fördjupade översiktsplanen för Arlöv70 
tog kommunen fram en detaljerad riskbedömning av 
transporterna av farligt gods i anslutning till tätorten 
Arlöv. Utredningen visar planeringsförutsättningarna, 
utefter individrisken, som behöver beaktas. Eventuella 
skyddsåtgärder är inte medtagna i utredningen, varför 
skyddsområden troligen kan krympas efter vidare ut-
redning av samhällsrisk och genomförande av tekniska 

67 Boverket m.fl. (2009). Magnetfält och hälsorisker.
68 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.
69 Vägverket Region Skåne (2006). Underlagsmaterial för samhällsplane-
ring.
70 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 

åtgärder (se karta i samma avsnitt).71 Åtgärder som till 
exempel bullervallar minskar också skyddsavstånden 
vilket gör att bebyggelsen eventuellt kan krypa närmare 
vägarna.

Generellt är risknivåerna höga i Arlöv på grund av 
de många omgärdande farligt godstransportlederna. 
Länsstyrelsen i Skåne län har i rapporten RIKTSAM 
redovisat rekommendationer på lämpliga avstånd till 
olika typer av verksamheter. I Arlöv överstiger individ-
risknivåerna för järnväg och väg helt respektive delvis 
de nivåer som RIKTSAM72 baseras på. På det övergri-
pande statliga vägnätet bör enligt riskutredningen 30 m 
från vägen vara helt bebyggelsefri. Mellan 30 och 200 
m (risknivå 10-5-10-7) kan individrisknivåerna tolereras 
under vissa förutsättningar. Över 200 m (<10-7) anses 
riskerna vara försumbara. På järnvägen är motsvarande 
skyddsavstånd 35 respektive 150 m.73

0 2 Kmº
30 m 35 m 150 m 200 m

Skyddsavstånd helt utan åtgärder från vägar och järnvägar rekom-
menderade för farligt gods. Röd och blå färg representerar en 
individrisk på 10-5 och grön och gul representerar en individrisk på 
10-7. Vägar som visar skyddsavstånd på 150 m (exklusive järnväg) 
är generellt värderade utifrån RIKTSAM:s skyddsavstånd. Generellt 
gäller även 50 m bebyggelseförbud från de större statliga vägarna.

Länsstyrelsen i Skåne läns RIKTSAM-rapport, ger re-
kommendationer på lämpliga avstånd till olika typer av 

71 Burlövs kommun (2008). Detaljerad riskbedömning av fördjupad över-
siktsplan för Arlöv.
72 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.
73 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.
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verksamheter i anslutning till farligt godstransporter. 
Rekommenderade avstånd kan underskridas men bör 
då kompletteras med riskbedömning och eventuella 
skyddsåtgärder. Exempel på markanvändning i område 
närmast väg upp till 30 m är parkering (ytparkering), 
trafik, odling, friluftsområde (till exempel motions-
spår), tekniska anläggningar (som inte orsakar skada 
på avåkande fordon). Hårda konstruktioner eller mot-
svarande som kan orsaka skada på eventuellt avåkande 
fordon bör undvikas.74

Runt vägar och järnvägar med farligt gods finns det olika skydds-
avstånd.

Vid planering av bostäder (flerbostadshus i flera plan), 
kontor (hotell), vård, skola, idrotts- och sportanlägg-
ningar (med betydande åskådarplats) på ett kortare 
skyddsavstånd än 150 meter från transportleden, bör 
situationen kunna bedömas tolerabel om följande 
kombinationer av kriterier uppfylls (RIKTSAM):

• ”Den probabilistiska75 riskanalysen kan påvisa att 
individrisken understiger 10-7 per år.

• Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att 
samhällsrisken understiger 10-5 per år där N=1 och 
10-7 per år där N=100.

• Den deterministiska76 analysen kan påvisa att 
tillskottet av oönskade händelser reduceras eller 
elimineras av förhållandena på platsen eller efter 
åtgärder.”77

74 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.
75 Vid probabilistiska beräkningar beaktar man såväl sannolikheten för 
som konsekvenserna av en händelse.
76 Vid deterministiska beräkningar räknar man på vilka konsekvenser de
tänkbara scenarierna medför. Eftersom man vid riskanalys kan ha ett stort 
antal tänkbara scenarier att konsekvensberäkna, brukar man försöka att 
välja det värsta tänkbara scenariot eller det rimligaste scenariot.
77 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.

Generella riktlinjer för bebyggelse vid farligt godsstråk.78

D - Vård, S - Skola, B1 - Bostäder, tät flerbostadsbebyggelse, K1 
- Kontor inklusive hotell och konferens, B2 - Bostäder, småhusbe-
byggelse, C - Centrum, K2 - Kontor, dock inte hotell, Y - Idrotts- 
och sportanläggningar utan betydande åskådarplats, J - Industri, 
U - Lager, G - Bilservice.

Riktvärdet för vibrationer i rum för sömn och vila är 
0,4 mm/s vägd RMS.  

Miljöstörande verksamheter
Burlövs kommun har relativt sin yta många verksam-
heter med miljöpåverkan. Dessa är lokaliserade i olika 
delar av kommunen men framförallt koncentrerade till 
Stora Bernstorp och Arlövs företagsby.

Farliga, bullriga och trafikalstrande verksamheter bör 
inte placeras inom tätortsbebyggelsen och inte i natur- 
och kulturmiljön på landsbygden, utan invid vägarna för 
farligt gods som finns i kommunens södra delar. I Bo-
verkets rapport ”Bättre plats för arbete”79 finns rekom-
menderade riktvärden för skyddsavstånd som underlag 
för till exempel bygglovsbeslut och detaljplaneläggning. 

Med miljöfarliga verksamheter menas all användning 
av mark, byggnader eller anläggningar som kan med-
föra olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

”Med miljöfarlig verksamhet avses: 
1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas 
från mark, byggnader eller anläggningar i mark, 
vattenområden eller grundvatten,
2. användning av mark, byggnader eller anlägg-
ningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa eller miljön genom annat 
utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av 

78 Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällspla-
neringen - Bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt 
gods.
79 Boverket m.fl (1995). Bättre plats för arbete.
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mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
3. användning av mark, byggnader eller anlägg-
ningar på ett sätt som kan medföra olägenhet 
för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 
joniserande eller icke-joniserande strålning eller 
annat liknande.”80

A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljö-
domstolen. 
B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsde-
legationen vid Länsstyrelsen i Skåne län. 
C-anläggningar ska anmälas till Burlövs kommuns 
miljö- och byggnämnd.

Utöver B- och C-anläggningar finns det även andra 
verksamheter med risker i kommunen såsom mindre 
bensinstationer, djuranläggningar, verkstäder med 
mera som kräver skyddsavstånd men inte är tillstånds- 
eller anmälningspliktiga så kallade U-verksamheter. 
I dagsläget finns inga A-anläggningar men 4 B- och 
26 C-anläggningar samt ett stort antal så kallade U-
verksamheter som ska visas hänsyn i Burlövs kommun. 
Ingen av de tillståndspliktiga verksamheterna eller 
sevesoanläggningarna har beslutade skyddsavstånd 
eller tillståndstider.

0 2 Kmº
Miljöfarlig verksamhet
Skyddsavstånd pågående verksamhet

Skyddsavstånd Emir
B-verksamhet

Miljöfarliga verksamheter och skyddsavstånd i Burlövs kommun 
utefter riktlinjer ”Bättre plats för arbete” samt skyddsavstånd enligt 
Länsstyrelssens bedömning i Emir. 

Kartan visar de tillsynsobjekt som enligt ”Bättre plats 
för arbete” bedöms ha ett skyddsavstånd. Skydds-

80 Miljöbalken 9 kap. 1§.

avstånden i ”Bättre plats för arbete” bygger på den 
samlade kunskapen om bland andra miljö-, risk- och 
säkerhetsaspekter, som råder för en viss typ av verk-
samhet. Sedan ”Bättre plats för arbete” skrevs kan 
tekniken i verksamheterna ha förändrats och därmed 
också förändrat förutsättningarna för skyddsavstånden. 
Detta medför att skyddszonerna ska tolkas som grova 
indikationer på var störningar kan förekomma och bör 
utredas vidare genom prövning i detaljplaneprocessen. 
I underlaget till kartan förekommer också vissa jämfö-
relser av verksamheter som torde ha samma skyddsav-
stånd, men inte finns med i ”Bättre plats för arbete”, till 
exempel plåtslagning inomhus och mekanisk verkstad 
med slipning och skärning. Skyddsavstånden har i 
denna redovisning inget att göra med vilken pröv-
ningsgrad i miljöbalken som gäller utan endast vad 
som anges i ”Bättre plats för arbete”. 

I andra delar av Sverige har man tagit fram andra 
mer platsspecifika skyddszoner för verksamheter där 
skyddsavstånden kan skilja markant ifrån dem redo-
visade i ”Bättre plats för arbete”. Exempel på variation 
mellan skyddsavstånd i olika skrifter:

• Länsstyrelsen i Skåne län har föreslagit mer mode-
rata skyddsavstånd för häststall på upp till 200 m 
om det är färre hästar än 10081 medan ”Bättre plats 
för arbete” föreslår ett generellt avstånd på 500 m 
för ridanläggningar. Alla generella skyddsavstån-
den för stall har sedemera upphört. 

• Omlastningscentraler har ett skyddsavstånd på 
500 m enligt ”Bättre plats för arbete”. Huddinge 
kommun visade på att skyddsavståndet kunde 
minskas till 50-100 m på grund av storleken och 
arbetstider för anläggningen samt omledning av 
trafiken82.

Ur ren skyddshänsyn med avseende på explosions- och 
brandrisk har bensinstationer ett skyddsavstånd på 
mellan 25 och 50 m. I kommunen förekommer även 
andra verksamheter som hanterar och förvarar brand-
farlig vara, där skyddsavstånd kan vara aktuellt. Detta 
bör alltid kontrolleras i samband med vidare detaljpla-
nering och bygglovshantering.

Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon 
påträffats. Hela kommunen har normalriskmark för 
radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3.83 
81 Länsstyrelsen i Skåne län (2004 ). Hästar och bebyggelse.
82 Huddinge kommun, (Tyréns AB) (2008). Översiktlig utredning för sam-
lokalisering av verksamheter och bostäder för Storängen, Huddinge kommun.
83 Burlövs kommun (1991). Markradon.
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Generellt rekommenderas att bygga med radonsäker 
grundläggning i kommunen.

Enligt SGU:s flygmätningar finns ett område med 
förhöjd strålning från uran direkt norr om stationen i 
Åkarp, detta kan dock bero på byggnationer av blåbe-
tonghus.84

Markföroreningar
I Burlövs kommun finns och har funnits en stor mängd 
industrier och andra potentiellt förorenande verksam-
heter. På många platser har industrierna lagts ner men 
spåren efter dem finns kvar i marken. Föroreningarna 
kan vara skadliga för både människor och miljö och 
därigenom utgöra ett hinder för vidare bebyggelse. 
Samtidigt saneras många områden just därför att de 
ska bebyggas.

I Burlövs kommun har ett antal markföroreningar sa-
nerats under den senaste 10-årsperioden, men många 
förorenade områden finns troligen kvar. För att bli av 
med föroreningarna kan massor föras bort, täckas över 
eller på annat sätt behandlas. Behandlingsmetoderna 

84 SGU (2012). Samrådsyttrande över Framtidsplan för Burlövs kommun. 
121120.

är ofta platsspecifika utefter föroreningens farlighet och 
rörlighet samt vilken verksamhet som avses bedrivas 
på platsen. Miljöbalkens 10:e kapitel reglerar hante-
ringen och ansvaret för förorenad mark.

För närvarande genomför Miljö- och byggnämnden så 
kallade MIFO-inventeringar (metodik för inventering 
av förorenade områden) för att kartlägga kända och 
potentiella markföroreningar.

Ras och skred 
Erosions-,  skred- och rasriskerna i kommunen och 
deras inverkan på samhället bedöms som mycket 
låga till följd av det flacka landskapet. Hittills har inga 
detaljplaner eller dylikt berörts av risker för skred eller 
ras. Längs Tågarps hed förekommer förändringar av 
kustlinjen kontinuerligt. Eftersom området ligger inom 
naturreservat och Natura 2000-område gör kommu-
nen liksom Lomma kommun ställningstagandet att i 
dagsläget inte motverka förändringarna genom fysiska 
åtgärder, då detta riskerar att störa djur- och växtliv i 
högre grad än de långsamma förändringarna orsakade 
av naturlig erosion och klimatförändringar.

Längs Tågarps hed förekommer förändringar av kustlinjen kontinuerligt.
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STÄLLNINGSTAGANDEN OCH KONSEKVENSER FÖR MARKANVÄNDNINGEN

Ställningstaganden och  
konsekvenser
Burlövs kommun har många olika miljö- och riskrela-
terade faktorer som behöver följas upp och tas hänsyn 
till i detaljplaneringen. Många av riskerna och de 
påverkande källorna kan åtgärdas. I tabellen samman-
fattas riskerna för de olika områdena. En grov bedöm-

Bedömningsgrunder för tabell med indikationer över motstående intressen avseende risker:
Buller: Fastigheter med över 55 DBA vid fasad, enligt AMM:s rapport. Om endast en liten del av området påverkas är fältet orange. 
Bedömningen är gjord med ny bostadsbebyggelse som normerande. För att bostäder ska kunna placeras i områden som är markerade i 
tabellen med buller behöver bullerfrågan utredas och åtgärdas. Bedömning: Inom 2030-bebyggelsescenariot föreslås ny bostadsbebyggelse 
genom utbyggnad och förtätning i områdena 1, 3, 4, 6-15 och 17-27 där buller är ett motstående intresse. Dessa områden måste sannolikt 
skyddas mot buller från vägtrafik och/eller tågtrafik. Bostadsbebyggelse och trafik kan således vara av motstående intresse. Framtidsplanen 
tar ställning för bostadsbebyggelse enligt områdesbeskrivningarna i ovanstående områden och att bullerproblemen kan lösas i detaljplanepro-
cessen. Områdena 2 (största delen), 5, 16 och 24 undantas från utbyggnad av bostäder, bland annat med hänsyn till bullersituationen. För 
övergripande åtgärder se kapitel ”Trafik och annan infrastruktur”.

Miljöstörande verksamhet: Inom skyddsavstånd (BPFA) från verksamhet. Eftersom skyddzonen är satt utefter fastighetsgränser bedöms 
skyddsavstånden vara i överkant för stora fastigheter med en punktkälla som risk. Om endast liten del av området påverkas är fältet 
orange. Bedömningen är gjord med bostadsbebyggelse som normerande. Bedömning: Inom 2030-bebyggelsescenariot föreslås ny bostads-
bebyggelse genom utbyggnad och förtätning i områdena 1, 3-4, 6-15 och 17-18, 20-21, 23-25 och 27 där miljöstörande verksamheter är ett 
motstående intresse. Dessa områden måste sannolikt skyddas mot miljöstörande verksamheter. Framtidsplanen tar ställning för bostadsbebyg-
gelse enligt områdesbeskrivningarna för ovanstående områden och ser att de motstående intressena med verksamheter utreds och bör kunna 
lösas i detaljplaneprocessen. Områdena 2 (största delen), 5, 16 och 24 undantas från utbyggnad bland annat med hänsyn till det konkur-
rerande intresset för verksamheter med skyddsavstånd enligt ”Bättre plats för arbete”. Se även text och karta under rubriken ”Miljöstörande 
verksamheter”.

Luftkvalitet: Är baserat på om nivåerna ligger under eller över miljömålet för partiklar eller kvävedioxid som årsmedelvärde, enligt 
luftvårdsförbundets beräkningar. Luktproblem bygger på erfarenhet och får anses som relativt otillförlitlig. Bedömning: Inom 2030-bebyg-
gelsescenariot utgör luftkvaliten ett problem för bostadsutveckling i område 24 vilket undantas från utbyggnad eller förtätning. I övrigt be-
döms miljökvalitetsnormer hållas i hela kommunen och lokala miljömålen i huvudsak hållas. Se även avsnitt om Miljökvalitetsnormer - Luft.

Ledningar: Om gasledningars skyddsavstånd eller elledningar korsar området har bedömning gjorts därefter. Bedömningen är gjord med 
bostadsbebyggelse som normerande. Bedömning: Inom 2030-bebyggelsescenariot kan el- och gasledningar komma att endast kräva mindre 
hänsynstagande eller åtgärder i områdena. För övergripande åtgärder gällande elledningar och gasledningar se kapitel ”Trafik och annan 
infrastruktur”.

Översvämningar: Är baserat på en hög havsnivå + 3 m över havet. För dagvatten har höjd tagits för uppdämning av vattendrag, vilket 
medför att alla områden som angränsar till av vattendrag följaktligen lägst har fått orange markering. Bedömning: Inom 2030-bebyg-
gelsescenariot bedöms risker för översvämningar finnas i olika omfattning i områdena  2-3, 5, 8-10, 12- 17, 18-21, 23-24 och 29-31. Här krävs 
vidare övergripande utredning och/eller utredning i detaljplaneprocessen. För övergripande åtgärder gällande översvämningar och klimatför-
ändringar se kapitel ”Trafik och annan infrastruktur” samt ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”. Risker för ras och skred kan förekomma 
närmast vattendragen. 

Risk - infrastruktur: Utefter utvidgning av rapporten detaljerad riskbedömning av fördjupad översiktsplan för Arlöv, se avsnittet ”Trans-
porter”. Bedömning: Inom 2030-bebyggelsescenariot föreslås ny bostadsbebyggelse genom utbyggnad och förtätning i områdena 1,3-4, 6-15, 
17-21 och 23-27 där risker från infrastruktur utgör ett motstående intresse. Dessa områden måste utredas och eventuellt åtgärdas för att 
ny bostadsbebyggelse ska kunna uppföras. Framtidsplanen tar ställning för bostadsbebyggelse enligt områdesbeskrivningarna i ovanstående 
områden och ser att de motstående intressena med infrastrukturen utreds i detaljplaneprocessen. Bostadsbebyggelse och trafik av farligt gods 
kan således vara av motstående intresse. För övergripande åtgärder gällande risker, se kapitel ”Trafik och annan infrastruktur” samt ”Miljö, 
risker, säkerhet och sårbarhet”.

Markföroreningar: Bygger på Länsstyrelsen i Skåne läns kartskikt för Mifo-inventeringar. Stor osäkerhet råder positionsmässigt och 
behöver kompletteras. Sammantaget behöver därför alla områden utredas än så länge. Vid orange markering har säkerställts att minst en 
potentiell förorening förekommer. Bedömning: Markföroreningar finns indikerade i många områden. Dessa kan komma att behöva saneras 
vid exploatering. Underlag tillhandahålls av länsstyrelsen och Miljö- och byggnämnden. Framtidsplanen tar ställning för bostadsbebyggelse 
enligt områdesbeskrivningarna för ovanstående områden och att markföroreningarna utreds och åtgärdas i detaljplaneprocessen. Se vidare 
om markföroreningar samt klimat i kapitel ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”.

ning visar i vilken grad som störningen/risken behöver 
tas hänsyn till. Detta motsvarar också de riskrelate-
rade motstående intressen som finns. Exempelvis att 
bedriva lackeringsverksamhet ger ett skyddsavstånd 
till boende vilket innebär att de motstående intressena 
måste jämkas, lösas eller att bedömning måste göras att 
en verksamhet/bostad inte är lämplig. Detta prövas i 
följande detaljplaneprocesser. 
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Å = åtgärdas
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Kommunens yta uppdelad i olika delområden vilka riskbedöms i 
tabellen ovan. Större karta och beskrivning av bebyggelseutveck-
ling för områdena finns beskriven i kapitlet ”Stadsbebyggelse och 
mötesplatser”.

Stor del av området
Del av området
Liten del av området
Ingen del av området

Trafikbuller Miljöstörande 
verksamhet Luftkvalitet Ledningar (risk) Översvämningar Risk - infrastruktur Markförore-

ningar

Område Väg Tåg MF-register Luftförore-
ningar

Lukt (erfaren-
het) Elledningar Gasledningar Hav Vattendrag

(Ras och skred) Väg Tåg Mifo (osäkert 
underlag)

1 U/Å U/Å U/Å P - - - - - - U/Å U

2 U/Å U/Å U/Å P H - - - U/Å U/Å U/Å U

3 U/Å U/Å U/Å P - U/Å/H - - U/Å/H U/Å U/Å U

4 U/Å - U/H U/H - - - - - U/Å - U

5 U/Å U/Å U/Å - - H H - U/Å U/Å U/Å U

6 - U/Å U/Å - - - - - - - U/Å U

7 U/Å U/Å U/Å - - - - - - - U/Å U

8 U/Å U/Å U/Å - H - - U/Å - - U/Å U

9 - U/Å U/Å U/H - - - U/Å U/Å - U/Å U

10 - U/Å U/Å - - - - U/Å U/Å U/Å U/Å U

11 U/Å - U/Å U/H - - - - - U/Å - U

12 - U/Å U/Å - H - - U/Å U/Å - - U

13 - U/Å U/Å - H - - U/Å U/Å - U/Å U

14 - U/Å U/Å - H - - U/Å U/Å U/Å U/Å U

15 - U/Å U/Å - H - - U/Å U/Å U/Å - U

16 U/Å - U/Å U/H H - H U/Å U/Å U/Å U/Å U

17 U/Å - U/Å U/H - - - U/Å U/Å U/Å - U

18 - U/Å U/Å - - - - - U/Å - U/Å U

19 - U/Å - P - - - - U/Å - U/Å U

20 U/Å U/Å U/Å U/H - H U/H - U/Å U/Å U/Å U

21 U/Å U/Å U/Å U/H - H U/H - U/Å U/Å U/Å U

22 U/Å - - - - - - - - - - U

23 U/Å U/Å U/Å - - - - - U/Å U/Å U/Å U

24 U/Å U/Å U/Å U/H - H U/H - U/Å U/Å U/Å U

25 U/Å - U/H U/H - - - - - U/Å - U

26 U/Å - - U/H - - - - - U/Å - U

27 U/Å - U/Å U/H - U/Å/H U/H - - U/Å - U

28 U/Å - U/Å U/H - - H - - U/Å - U

29 - - U/Å - - U/Å/H - - U/Å - - U

30 - - U/Å - - U/Å/H - U/Å U/Å U/Å - U

31 U/Å - U/Å - - - - U/Å U/Å U/Å - U

32 U/Å - U/Å P - U/Å/H - - - U/Å - U

33 U/Å - U/Å - - U/Å/H - - - U/Å - U
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att genomförande av Framtidsplanen genom detaljplaner och 
bygglov ska medverka till att kommunen når utsläppsmål och 
miljömål i Burlövs kommuns gällande miljöprogram, Energi 
och klimatstrategi samt statliga och regionala miljömål.

kommer miljön i kommunen, regionen och globalt att bli 
bättre.

att intensifiera arbetet med att nå miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

kommer vattendrag, grundvatten och hav att få en god status 
med avseende på bland annat ekologi och tillgång.

att färre ska utsätts för buller över riktvärden.

att beredskap ska finnas för att ta emot massor till bullervallar.

att ha ett aktuellt program för åtgärder mot buller.

att bullerskydden ska utformas estetiskt tilltalande.

att följa upp bullernivåerna i kommunen.

kommer folkhälsan att förbättras.

kommer anläggandet av bullervallar att effektiviseras, vilket 
leder till färre bullerutsatta.

kommer bulleråtgärder att komma på rätt plats och vid rätt 
tid.

kommer mark och resurser att behöva tas i anspråk för bul-
lerskydd.

kommer acceptansen för skyddsåtgärder, rekreation och 
trygghet att öka.

att +3,0 m över havet ska vara miniminivå för byggbar mark 
vid ny bebyggelse, såvida inte andra lämpliga åtgärder vidtas 
till skydd mot översvämning och grundvatten. Minimihöjden 
bör revideras allteftersom ny kunskap om havsnivåhöjningar 
presenteras. 

att ha en aktuell plan för skyddsåtgärder för kommande 
havsnivåhöjning.

att ha ett aktuellt tematiskt tillägg/program till Framtidspla-
nen om översvämningar och klimatförändringarnas effekter 
på Burlövs kommun, som arbetas fram tillsammans med 
Malmö och VA SYD.

kommer nuvarande och framtida bebyggelse kunna få skydd 
inför framtida havsnivåhöjning.

kommer färre fastigheter att riskeras att översvämmas i och 
med framtida höjning av havsnivån.

kommer det leda till nya ställningstaganden och kunskapsun-
derlag för att kunna genomföra rätt åtgärder för områden som 
kommer drabbas av ökande dagvattenmängder.

att risker och miljöstörande faktorer utreds och åtgärdas i 
samband med detaljplanering.
 

kommer färre att utsättas för risker och miljöstörningar.

kommer folkhälsan förbättras.

att utreda farligt godstransporterna för att se att de rekom-
menderad färdvägarna följs.

kommer eventuellt trafikskyltning behöva förbättras.

kommer farligt godstransporter eventuellt behöva transporte-
ras längre sträckor.

kommer GPS-system att behöva kontrolleras.

att miljökvalitetsnormerna för luft underskrids inom kom-
munen såväl som i grannkommuner.

kommer folkhälsan förbättras lokalt och regionalt.

kommer täta gaturum som byggs behöva trafikminimeras.

att markföroreningar utreds, karteras och åtgärdas. kommer föroreningarna minska i spridning.

kommer gifteffekter att minska.

att ha ett aktuellt miljöprogram.

att ha en aktuell energi- och klimatstrategi. 

kommer riktlinjer och prioriteringar för miljöarbetet i kom-
munen att vara aktuella. 

att ha en aktuell risk- och sårbarhetsanalys. kommer hanteringen av eventuella kriser hanteras på effektivt 
sätt.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att inte planera för bostäder där strålning är högre än 0,4 µT 
såvida inte åtgärder vidtas för att minska fältet.

att E.ON prioriterar arbetet för att kabla och gräva ner led-
ningar som löper i Kronetorpsområdet och vidare ner förbi 
Burlövs egnahem.

att alla elledningar ska grävas ner.

kommer människor inte utsättas för höga fältstyrkor, enligt 
försiktighetsprincipen.

kommer elledningar eventuellt behöva flyttas, grävas ner och 
kablas.

kommer tillgänglig bebyggelsebar mark att minska om inte 
åtgärder vidtas.

kommer landskapsbilden att förbättras.

kommer andelen bebyggelsebar mark att öka.

kommer strålningssituationen förbättras.

att rekommendera radonsäker grundläggning, även vid re-
novering och om/tillbyggnad, då normalrisk föreligger i hela 
kommunen.

kommer markradonrisker att minimeras.

att få medborgarna att aktivt deltaga i brottsförebyggande 
aktiviteter.

kommer tryggheten i kommunen att öka.
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Miljökonsekvensbe-
skrivning

Miljöbedömning
Framtidsplanen bedöms få en betydande påverkan på 
miljön därför ska en miljöbedömning och en miljö-
konsekvensbeskrivning tas fram.

Tidigare kapitel i Framtidsplanen tar ställning för:
• Sege ås och Spillepengs utveckling till klimatanpas-

sade grönstråk.
• Förtätning, komplettering och omvandling i sta-

tionsnära lägen enligt 2030-bebyggelsescenariot.
• Pendlarstation i Arlöv (Burlöv C).
• Södra stambanans utbyggnad till fyra spår.
• Lommabanan med ny station för persontrafik 

(Arlövs station).
• Simrishamnsbanans öppnande.
• Utbyggnad av det pendlarstationsnära området 

Kronetorp i riksintresse för kulturmiljö.
• Utbyggnad av stationsnära del av Östra Dalslunds-

området.
• Utökat strandskydd.
• Att inte ha markberedskap för yttre godsspår och 

breddning av motorvägarna.

Övergripande konsekvenser
Miljökonsekvenserna redovisas nedan samt i respektive 
kapitel, där även sociala och ekonomiska konsekvenser 
redovisas. Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad 
enligt Miljöbalkens föreskrifter. 

För redovisning av motstående intressen på områdes-
nivå, såsom jordbruksmark, riksintressen, miljö och 
risker se respektive kapitel. Miljökonsekvensbeskriv-
ningens syfte är att ge en bild av den förväntade skill-
naden mellan olika scenarier och vilka effekter som 
uppnås/behöver hanteras utefter 2030-bebyggelsesce-
nariot på en översiktlig nivå.

Framtidsplanen syftar till att på bästa sätt medge en 
expansion av bostäder och arbetsplatser i kommunen 
och regionen. Det är därför viktigt att exploateringen 
sker på ett kontrollerat och hållbart sätt.

Grundstommen i Framtidsplanen är att utveckla kom-
munen längs de långsiktigt hållbara och struktursättan-
de kollektivtrafikstråken. Detta för att ge förutsättning 

för invånare att leva mer resurssnålt, då valmöjligheten 
till kollektivtrafik alltid ska finnas. Förespråkad ut-
byggnad och förtätning sker därför främst kring Burlöv 
Centralstation och stationen i Åkarp där närheten 
till tåget är och upplevs som kortast. Med detta reso-
nemang sparas den rika jordbruksmarken söder om 
Stockholmsvägen för framtiden. 

För att inte de direkt skadliga luftföroreningarna ska 
koncentreras i tätorterna är det viktigt att få ut genom-
fartstrafiken, som sker helt eller delvis i tätorterna, till 
det övergripande nätet. Framtidsplanen ska också ge 
kommuninvånarna en större närhet till grönområden 
och parker av högre kvalitet.

Under rubriken ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet” 
har en översiktlig redogörelse gjorts med avseende 
på miljörisker i kommunen. Ställningstagandena för 
framtida tätortsutbyggnad kan enligt dessa redogörel-
ser beröras av översvämningsrisker och miljörelaterade 
problem. Redogörelsen för översvämningar är översikt-
lig, men tillräcklig för att i dagsläget rekommendera 
lägsta ny byggnadsplacering till 3 m över havet, såvida 
inga andra lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas för att 
skydda mot översvämning. Rekommendationen bör  
kontinuerligt omprövas då forskningen inom området 
ständigt och snabbt utvecklas. Noggrannare under-
sökningar vid bygglovs- och detaljplaneprövningar 
nära vatten bör därför alltid krävas för en kontroll 
mot senaste kunskapsunderlaget. Viktigt är också att 
uppdämningseffekter i vattendragen och VA-systemen 
delvis har undersökts och vidare finns med som ställ-
ningstagande för det kontinuerliga planeringsarbetet.  

För miljö- och säkerhetsrelaterade problem fungerar 
Framtidsplanen som en varningsflagga för vad som 
kan förväntas. Hur problemen bäst ska lösas beslutas, i 
regel, i en gedigen detaljplan.

Grundstomme och scenarioprocess 
ur miljöperspektiv
Burlövs kommun har trots sin lilla yta en stor mång-
fald av miljöer. För att kommunen ska utvecklas på 
ett hållbart sätt miljömässigt, ekonomiskt och socialt 
behöver markanvändningen regleras så att de positiva 
miljöerna stärks och kommunen kan fortsätta att vara 
komplett. Ur ett smalt perspektiv kan ibland åtgär-
der som tillsynes är negativa lokalt, bidra till att både 
kommunen och regionen fortsatt ger möjlighet till en 
hållbar livsstil. Avvägningen är därför central mellan 
olika miljömål då det inte sällan sker målkonflikter. 
Målet med Framtidsplanen är att avvägningen ska ske 
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så att de lokala och regionala miljömålen kan uppnås. 
Det medför en acceptans för att ett visst miljömål kan 
försämras om ett annat miljömål får förbättrade förut-
sättningar för att nås.

Huvudstrukturfrågor
Utifrån synen att jordbruksmarken är en av de vik-
tigaste resurserna för matproduktionen i Sverige tar 
kommunen ställning för att bevara densamma i områ-
det mellan Stockholmsvägen och Sege å. Kommunen 
tar ställning för att exploatera marken i Kronetorpsom-
rådet. Detta motiveras av det stations- och kollektiv-
trafiknära läget, vilket i dagsläget är en delförutsättning 
för ett hållbart leverne och för att förbättra luftkvali-
teten i och utanför kommunen. Om kommunen inte 
skulle ta ställning för att exploatera jordbruksmarken 
i Kronetorpsområdet skulle sannolikt jordbruksmark 
i andra kommuner, där det goda kollektivtrafiklä-
get saknas eller är sämre, exploateras för att möta 
det årliga bostadsmålet på 5 000 lägenheter1 per år i 
Skåne och framförallt då i den sydvästra regionen och 
de 6 000 i den kommunala bostadskön. På få platser 
i Skåne är förutsättningarna så goda som i Burlöv 
Centrum för in- och utpendling med kollektivtrafik, 
vilket måste utnyttjas bättre och förstärkas, vilket 
bland annat innebär expansion i stationsnära lägen.2 
Detta beskriver Framtidsplanen genom förtätning och 
stationsnära nybyggnation. Kommunen tar med detta 
resonemang därför ett regionalt och globalt ansvar att 
förse framtida invånare med goda bostadsmiljöer där 
de bästa förutsättningarna för att leva hållbart finns. I 
tätorterna prioriteras därför tät bebyggelse närmast de 
långsiktigt hållbara transportstråken och i synnerhet 
närmast tågstationerna. Detta medför att valet att inte 
använda bilen som primärt transportmedel blir lättare. 
Enligt lokaliseringsprincipen är det därför rimligt att 
exploatera nämnda område, såvida övriga nuvarande 
miljö- och riskfaktorer, vilka Framtidsplanen redogör 
för, kan begränsas.

Mellan Stockholmsvägen och Sege å finns idag, eller 
inom plantiden, inga förutsättningar för att exploa-
tering ska kunna bära en storskalig kollektivtrafik. 
Miljönyttan blir här därför större genom att bevara 
det öppna jordbrukslandskapet och förstärka det med 
ekologiska och rekreativa korridorer. Pågående verk-
samheter som till exempel ställverk gör dessutom att 
bostadsbebyggelse blir svårlöst. Kommunen anser där-
för att rekreation, jordbruksmark och matförsörjning 
ska prioriteras i detta område.

1 Region Skåne (2009). Regionalt utvecklingsprogram för Skåne 2009-2016.
2 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.

Kommunen har sedan tidigare exploaterat kring 
väg 11 med handels- och logistikcenter. Landskapet är 
i nuläget kraftigt fragmenterat. Framtidsplanen bedö-
mer ur hållbarhetssynpunkt att fortsatt utveckling av 
personintensiv detalj/dagligvaruhandel i dessa delar av 
kommunen inte är lämplig eftersom sådan handel här 
medför onödigt motortrafikarbete. Området kan anses 
lämpligt för ytkrävande verksamheter med låg person-
intensitet, som logistikcenter, eller verksamheter som 
har stora skyddsavstånd, till exempel återvinningscen-
tral, sällanköpshandel med skrymmande varor eller ke-
misk verksamhet. Ovan nämnda verksamheter behövs 
i dagens samhälle och de lokaliseras bäst i områden 
med låg befolkningstäthet men i närheten av staden. 

Personintensiva verksamheter ska enligt Framtidspla-
nen placeras i de tätorts- och kollektivtrafiknära områ-
dena för att minska transportbehovet och inte förbruka 
jordbruksmark.

I dagsläget finns det i kommunen ungefär lika många 
arbetstillfällen som kommunen har arbetsföra invånare. 
Detta förhållande önskar kommunen behålla för att 
i alla fall ge chansen till att minimera arbetspendlan-
det med bil och därigenom göra kommunen än mer 
hållbar. Det är osannolikt och orimligt att alla försörjs 
av bostäder/arbete i samma ort därför är det viktigt med 
goda kollektivtrafikförbindelser för att även möjliggöra 
hållbar arbetspendling. För att behålla förhållandet mel-
lan arbetsplatser och antalet nya invånare behöver kom-
munen förtätas även med personintensiva verksamheter 
och dagliga verksamheter som skapar liv och rörelse. De 
mest personintensiva verksamheterna bör ligga i Arlövs 
företagsby närmast stationen och vid Burlöv Centrum. I 
dag är dessa områden ganska lågintensiva med avseende 
på antalet arbetsplatser, men genom förtätning kan fler 
arbetsplatser skapas. Det är framförallt personintensiva 
verksamheter med minimalt eller inget skyddsavstånd 
som bör tillskapas, då det är viktigt att verksamheterna 
kan harmonisera med boende. Närmast stationerna bör 
det byggas med hänsyn till dels det stationsnära läget 
men även buller och risker. Exempelvis kan verksamhe-
ter som är okänsliga mot buller och risk eller som med 
tekniska lösningar kan skyddas mot detta lokaliseras 
närmast spårområdet.

Scenarier
Utifrån dessa huvudprinciper (huvudstrukturfrågor, 
se vidare under rubriken ”Huvud- och delstrukturer”) 
visar Framtidsplanen på ett maxutbyggnadsscenario. 
Det är inte sannolikt att kommunen utvecklas så pass 
mycket under den här översiktplanens levnad eller öns-
kar ha en så stark tillväxttakt.
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För att ge och styra en trolig utveckling har därför al-
ternativa scenarier tagits fram, nollbebyggelsescenario, 
utbyggnadsscenario, förtätningsscenario samt före-
språkat 2030-bebyggelsescenario, se även avsnittet om 
scenarier i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”.

Nollbebyggelsescenariot visar på en liten uppgång av 
invånarantalet för att sedan ge en minskande befolk-
ning. Med detta scenario gynnas inte det hållbara 
samhället eftersom efterfrågat bostadsbyggande i Skåne 
troligen istället kommer att ske på en ur hållbarhets-
synpunkt sämre mark, till exempel jordbruksmark 
utanför kollektivtrafiknära läge. Nettoutsläppen av 
växthusgaser för regionen och även för Burlövs kom-
mun kommer därmed att bli högre än vid en starkare 
tillväxt i kommunen utefter huvudprinciperna med en 
starkare befolkningsökning.
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Markanvändning för det förespråkade 2030-bebyggelsescenariot. Se 
vidare i kapitlet ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”.

Utbyggnadsscenariot innebär klassisk utbyggnad på 
jordbruksmark i anslutning till tätorterna utan inbör-
des prioritering och utan förtätning. Med denna prin-
cip minskar jordbruksmarken samtidigt som bebyg-
gelsen sker i delvis stationsnära områden. Effekterna 
blir med andra ord både positiva och negativa. Att 
bebygga det stationsnära område 19 (se karta i kapitlet 
”Stadsbebyggelse och mötesplatser”) inkräktar i liten 
utsträckning på den värdefulla odlingsmarken mellan 
Åkarp och Hjärup. Eftersom kommunen har bättre 
mark att bebygga inom 2030-bebyggelsescenariot än 
att gå längre österut än område 19, trots det stations-

nära läget, är det därför inte prioriterat att bebygga om-
rådet utanför område 19. När marken enligt 2030-be-
byggelsescenariot är helt utbyggd kan dessa områden 
bli aktuella att exploatera och man får göra nya ställ-
ningstaganden. Den jordbruksmark som finns inom 
Kronetorpsområdet går förlorad. Området är dock 
redan 40 % detaljplanerat och/eller används för andra 
ändamål än jordbruksmark. I utbyggnadsområdena 
finns miljö- och riskfaktorer som bland annat buller 
och skyddsavstånd som måste lösas för att scenariot 
skulle kunna bli realiserbart.

Nollscenario

Maxscenario

Jämförelse ytterligheter

Etappindelning 
Tematiska tillägg

Detaljplaner 
Planprogram

Huvudstruktur

UtbyggnadsscenarioFörtätningsscenario
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underlag

Omvärldsanalys
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-Regionalt
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grafiska avgränsning

Generell MKB-process

Illustration över hur miljökonsekvensbeskrivningen har använts 
som verktyg i processen i framtagandet av Framtidsplanen. 

Förtätningsscenariot bygger på att i princip ingen mark 
som tidigare varit obebyggd bebyggs utan all bebyg-
gelse sker i befintliga områden genom omvandling. 
Detta scenario sparar markytor jämfört med de övriga 
scenarierna. Inom scenariot kan det teoretiskt ske en 
inflyttning i kommunen enligt tröskelvärdet på ungefär 
400 personer i genomsnitt per år fram till 2030, men 
därefter är befintliga bebyggelseområden fulla. Ett rent 
förtätningsscenario finner dock Framtidsplanen vara 
allt för osannolikt att genomföra då det kräver mark-
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åtkomst i områden som redan är bebyggda. Sannolikt 
kommer inte detta scenario att kunna bli genomfört 
annat än undantagsvis i vissa områden hur mycket än 
kommunen önskar det. Därför kommer kommunen 
och regionen, om scenariot väljs, att tappa miljövinster 
i form av stationsnära bebyggelse under en lång tid, vil-
ket gör att bostäder kommer att planeras på andra plat-
ser i regionen som inte ligger lika stationsnära. Detta 
scenario är fördelaktigt då det tar lite jungfrulig mark i 
anspråk men kommer att leda till att färre kan bosätta 
sig stationsnära inom överskådlig framtid. Kommunen 
vill sträva efter att förtäta och väljer därför att arbeta 
aktivt i de områden som har störst vinster (till exempel 
Burlöv Center och företagsbyn) men utan att för den 
skull vara negativ till förtätning i de områden i kom-
munen som det inte kommer att arbetas aktivt med. 
Det kan därmed bli problem att förtäta områden i 
nordvästra Arlöv innan skyddsåtgärder är beslutade, 
då husen kan få olika höjdsättningar. I förtätningsom-
rådena finns bland annat miljö- och riskfaktorer som 
buller, översvämningsproblematik och skyddsavstånd 
som måste lösas för att scenariot skulle kunna bli reali-
serbart.

Det i Framtidsplanen slutligen valda 2030-bebyg-
gelsescenariot är ett anpassat och realistiskt scenario 
utefter vad som bedöms ge bäst effekt socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt under tidsperioden fram 
till 2030. Scenariot bygger på utbyggnad i form av 
ett aktivt förtätningsarbete närmast stationerna och 
bebyggelse av jordbruksmark endast om den ligger i 
ett stabilt kollektivtrafikstråk i tågstationsnära lägen3. 
Scenariot tar hänsyn till tröskelvärden och den attrak-
tionskraft som kommunen haft de senaste åren. Detta 
ger en medelbefolkningsökning på cirka 400 invånare 
per år fram till cirka 2030. I förslaget utvecklas och 
prioriteras, med betoning på bostäder, områdena 1 
(förtätning), 3 (utbyggnad), 18 (förtätning). Samtliga 
dessa områden ligger med mycket god kollektivtrafik-
förbindelse i form av pendlarstation och Pågatågssta-
tion. Område 3 bedöms vara av vikt att exploatera för 
att klara regionens bostadsbehov, erbjuda stationsnära 
bebyggelse inom en snar framtid, men även för att 
minska barriäreffekterna mellan Arlöv och Åkarp 
och därigenom förstärka Burlövs kommun. Området 
bedöms också ge kommunen som helhet ett socialt- 
och ekonomiskt lyft. I scenariot inkluderas cirka 3 000 
nya arbetstillfällen, vilka till största del kommer att 
ligga stationsnära för att minska arbetspendlandet med 
bil. Parallellt med ovan nämnda områden prioriteras 
förtätning och omvandling i de stationsnära områdena 

3 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.

4, 8, 9, 11 och 20. Med betoning på personintensiva 
verksamheter prioriteras område 2 (förtätning), se 
kapitel ”Stadsbebyggelse och mötesplatser”.

Ur ett sammanvägt miljömässigt, socialt och eko-
nomiskt hållbarhetsperspektiv bedöms 2030-bebyg-
gelsescenariot ha mer positiva effekter än övriga 
scenarier, då tidsaspekten med den ackumulerade 
miljövinsten bedöms bli större. Förtätningsscenariot 
bedöms inte möjligt att genomföra inom överskådlig 
tid. En förutsättning för att genomföra 2030-bebyg-
gelsescenariot är att risk- och miljöfaktorer kan anses 
acceptabla efter vidtagna åtgärder. Vidare behandlar 
miljökonsekvensbeskrivningen miljöproblem med 
mera i stort, men fokuserar ur bebyggelsesynpunkt 
framförallt på 2030-bebyggelsescenariot.

Sannolik utveckling om  
Framtidsplanen inte genomförs
Om inte Framtidsplanen genomförs riskerar kommu-
nen att utvecklas fritt och nybyggnad och förtätningar 
att ske i områden där den spårbundna kollektivtrafiken 
inte långsiktigt kan försörja invånarna. Jordbruksmark 
tas i anspråk till ofördelaktigt byggande, grönstruktur 
och grönytor minskar eller går helt förlorade, över-
svämningsrisker ökar och kommunen förlorar de 
värden som ska tas till vara. Icke planerad bebyggelse 
kan medföra extra trafikarbeten inom kommunen och 
utom kommunens tätorter och därigenom alstra mer 
växthusgaser och luftföroreningar och bidra till en 
ohälsosam miljö. Jordbruksmark söder om Stockholm-
svägen och norr om Sege å riskerar att exploateras. I 
den fördjupade översiktsplanen för Arlöv föreslogs till 
exempel exploatering av jordbruksmark vid Burlövs 
egnahem, vilken har minskats i Framtidsplanen.

Om kommunen inte utvecklas alls (nollbebyggelsesce-
nariot) riskerar bostäder och verksamheter att ex-
ploatera jordbruksmark på andra platser i Skåne med 
sämre förutsättningar för god kollektivtrafik och med 
ett lågt markutnyttjande.4 Om detta fortgår kommer de 
ackumulerade utsläppen av växthusgaser att öka.

Miljöförhållanden i områden som 
kan antas påverkas betydligt av  
översiktsplanen
De mest påtagliga miljöproblemen i kommunen är följ-
den av att ligga i ytterkanten av storstadsutvecklingen 
med en extrem infrastruktur och hög andel industrier 

4 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.
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i och i närheten av kommunen. Det miljöproblem 
som bedöms vara det största för kommuninvånarna 
är buller. Undersökningar visar att bullerproblemen i 
kommunen är i klass med storstädernas. De främsta 
orsakerna till buller är de större vägarna som löper 
runt och igenom tätorterna samt järnvägarna som skär 
genom kommunen. Det finns också en del bullrande 
och störande industrier men översiktligt sett är dessa 
ett mindre problem.

Luftföroreningarna i gaturummen i kommunen är på 
de mest trafikintensiva platserna, där människor vistas 
mer än tillfälligt, under miljökvalitetsnormerna. Kom-
munen övervakar luftkvaliteten kontinuerligt. Enligt 
mätresultaten är nivåerna ungefär i klass med kommu-
nens miljömål. Bakgrundsbelastningen av föroreningar 
är hög.

På många platser i kommunen kan markföroreningar 
finnas5. Flertalet av områdena behöver vidare utred-
ning.

Ett problem i kommunen är avsaknaden av eller i varje 
fall för få, grön-, park- och naturområdena. Till följd 
av exploateringstrycket hotas ständigt de naturområ-
den och grönområden som finns i kommunen. Fram-
tidsplanen tar tydligt ställning till att inte exploatera 
ytterligare i området mellan Stockholmsvägen och Sege 
å eller i befintliga parker.

Framtidsplanen föreslår att exploatera på jordbruks-
mark inom stationsnära lägen (se 2030-bebyggelsesce-
nario). Både Kronetorpsområdet och Östra Dalslunds-
området är idag till viss del åkermark. I dessa områden 
är det i huvudsak jordbruksmark av klass 10, vilket är 
den högsta klassen.

Vattendragen i kommunen har också bristande eko-
logisk status enligt vattendirektivets klassificering. 
Framtidsplanen föreslår en utveckling av området 
runt Sege å som klimatanpassat naturområde, vilket 
medger förbättringar av vattenkvalitet och morfologi. 
Alnarpsån präglas starkt av dess inklämda läge mel-
lan infrastruktur och bebyggelse. Det anses svårt att 
genomföra åtgärder som förbättrar dess morfologi mer 
än i korta bitar, till exempel i norra Åkarp, och till viss 
del även ekologiska kvalitet. Alnarpsån är en recepient 
som är kraftigt belastad av vatten från jordbruksmark 
och tätort.

Klimatförändringar och havshöjning kommer att 
påverka kommunen avsevärt. I princip hela nordvästra 

5 Enligt MIFO-inventeringar.

Arlöv ligger under skyddsnivån på 3 m, vilket innebär 
att stora resurser kommer krävas för att skydda denna 
bebyggelse.

Se vidare om befintliga miljöproblem områdesspecifikt 
i avsnitten ”Miljökvalitetsnormer”, ”Klimat”, ”Buller”, 
”Risk och säkerhet” och ”Markföroreningar”.

Miljöproblem och skydd av områden
Ett område som har skydd enligt 7:e kapitlet i Miljö-
balken eller område av särskild betydelse för miljön 
påverkas direkt av Framtidsplanen. Detta är området 
kring Sege å som täcks av strandskyddslagstiftningen. 
Kommunen tar i Framtidsplanen ställning för att 
utveckla ett klimatanpassat grönstråk inom strand-
skyddsområdet. Detta bedöms vara en åtgärd som 
tryggar förutsättningarna för den allemansrättsliga 
tillgången till strandområden och bevarar goda livsvill-
kor för djur- och växtlivet på land och i vatten, vilket är 
syftet med strandskyddslagstiftningen.

Natura 2000-området/naturreservatet på Tågarps hed, 
inklusive hav, påverkas av kommande klimatföränd-
ringar och höjd vattennivå. Framtidsplanen tar här 
ställning för att i dagsläget inte motverka förändring-
arna genom fysiska åtgärder, då detta riskerar att störa 
djur- och växtliv i högre grad än de långsamma föränd-
ringarna orsakade av klimatförändringarna. Problem 
har förekommit med betestrycket på strandängarna. 
Länsstyrelsen i Skåne län förvaltar området.

Informationstorg på Spillepeng med utsikt över havet och strand-
ängarna.

Framtidsplanen redovisar två nya beslutade områden 
med utökat strandskydd, området vid Tågarps hed och 
våtmarken vid Sege å, se kapitlet ”Grönt och värdefullt”.

Beaktande av miljökvalitetsmål
I följande avsnitt redovisas hur miljökvalitetsmålen 
kommer att påverkas av Framtidsplanen. I slutet av 
respektive miljömål ges en bedömning av hur de olika 
scenarierna förhåller sig till varandra och miljömålet i 
sig.
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Begränsad klimatpåverkan
Begränsad klimatpåverkan påverkas positivt i stor 
utsträckning av Framtidsplanen. Framtidsplanen 
förordar etablering i stationsnära lägen, tätare tågtrafik 
och ökad satsning på gång- och cykeltrafik för att kom-
munens och grannkommunernas invånarna ska kunna 
minska sina klimatutsläpp för transporter. 

Spårbunden kollektivtrafik är ett ypperligt sätt att minska miljöpå-
verkan för sitt resande!

Områden som nyetableras ska enligt Framtidspla-
nen ha ambitionen att vara energisnåla och med en 
hög andel förnybar energi, vilket leder till mindre 
utsläpp per invånare. Framtidsplanen ska motverka 
utspridd bebyggelse som ökar transportbehoven och 
att energilösningarna riskerar att bli mindre effektiva. 
Enligt lokaliseringsprincipen är det fördelaktigt att 
ur miljömålet Begränsad klimatpåverkans perspektiv 
låta 2030-bebyggelsescenariot vara styrande gentemot 
övriga alternativ, då de ackumulerade utsläppen över 
tid, på grund av svårigheterna med att genomföra för-
tätningsscenariot, bedöms som mycket stora.

Frisk luft
Frisk luft påverkas både positivt och negativt av Fram-
tidsplanen. Högre bebyggelsekoncentration kan ge 
högre luftföroreningshalter eftersom luften riskerar att 
stängas in. Med en pendlarstation riskerar fler att ta sig 
till stationen med bil vilket kan ge högre halter luft-
föroreningar lokalt. Kommunens ambition är här att 
göra de hållbara transportsätten så attraktiva att bilen 
anses ofördelaktig. Framtidsplanen har ambitionen att 
så effektivt som möjligt få ut trafiken på det övergri-
pande vägnätet och därigenom minska förorenings-
halterna där människor vistas mer än tillfälligt, vilket 
är positivt. Fler ska ges möjlighet att välja hållbara 
transportmedel, vilket är positivt för luftkvaliteten då 
trafikarbetet minskar. 

Vid nyetablering sker numera sällan uppvärmning med 
lokalt föroreningsalstrande uppvärmningsmetoder. En 
i övrigt generell prognostiserad trafikökning kommer 

troligen att bli ett problem för luftkvaliteten. Enligt 
lokaliseringsprincipen är det lokalt fördelaktigt att ur 
miljömålet Frisk lufts-perpektiv låta nollbebyggelsesce-
nariot vara styrande. Regionalt är 2030-bebyggelsesce-
nariot mer fördelaktigt och den lokala miljövinsten 
med nollbebyggelsealternativet bedöms vara marginellt 
bättre. Eftersom fler invånare placeras i kollektivtra-
fiknära områden i Burlövs kommun kommer biltrafi-
ken att minska i pendlingsorterna runt omkring. Då 
Malmö har problem med luftkvalitetsnormerna för 
luft är 2030-scenariot fördelaktigt, då det redan nu 
(år 2014) kan byggas bostäder inom stationsnära läge, 
vilket kan medföra att belastningen på Malmös pro-
blematiska gaturum minskar. Alternativet att planera 
bostäder utanför stationsnära områden i andra kom-
muner bedöms som sämre.6

Luftmätning pågår.

Bara naturlig försurning
Bara naturlig försurning är inget större problem för 
kommunen och det finns heller inga källor till densam-
ma som kommunen har rådighet över. Inga vattendrag 
är försurade eller bedöms riskera att försuras. Inget 
av scenarierna bedöms skilja sig från vart annat med 
avseende på miljömålet.

Giftfri miljö
Giftfri miljö påverkas positivt genom att fler miljö-
förorenade områden kommer att saneras i och med 
etablering av nya områden. Vid nybyggnation finns 
certifieringsprogram för hur miljögifter i byggandet 
ska hanteras. I exploateringsområden har dessa föror-
dats i exempelvis Kronetorpsområdet. Generellt ökar 
reningsgraden i industrier och andra verksamheter i 
och med att bästa teknik ska användas, dock släpps nya 
ämnen kontinuerligt ut på marknaden, ämnen som 
kan vara miljöskadliga.

Dagvattenhanteringen är en viktig fråga för att vattnet 
inte ska gå direkt till känsliga miljöer, till exempel vat-
6 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.
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tendrag utan någon naturlig rening. En osäkerhet råder 
om hur miljögifter och dess rörlighet påverkas av kom-
mande klimatförändringar och dess sekundära effekter. 
Effekten på miljömålet mellan de olika scenarierna 
skiljer obetydligt. I nollalternativet kommer troligen 
eventuella saneringar ta längre tid eller inte bli gjorda.

Skyddande ozonskikt
Skyddande ozonskikt är ett av få miljömål som uppges 
vara möjliga att nå nationellt inom utsatt tid. Framtids-
planen bedöms inte påverka målet. Effekten på miljö-
målet mellan de olika scenarierna skiljer obetydligt.

Säker strålmiljö
Säker strålmiljö påverkas positivt av Framtidsplanen då 
inga förslag på nya strålkällor föreslås. Däremot före-
slås utbyggnad vid befintliga källor. Hälsoeffekter kring 
exempelvis elektromagnetiska fält omges av ett kun-
skapsglapp, därför ska försiktighetsprincipen användas. 
De stora källorna till höga magnetfält är kraftledningar 
och transformatorstationer samt elektriska produkter 
och fasta installationer i byggnader. Framtidsplanen 
medger inte utbyggnad i zoner som har elektromagne-
tiska fält större än 0,4 µT, enligt tolkning av försiktig-
hetsprincipen. Åtgärder för att minska strålningsnivå-
erna kommer troligen att behöva vidtas på ett flertal 
platser för att kunna bygga effektivt. Alla luftledningar 
föreslås förläggas i marken vilket minskar den elek-
tromagnetiska strålningen. Så länge åtgärder vidtas 
vid källorna är 2030-bebyggelsescenariot alternativt 
utbyggnadscenariot mest fördelaktigt för miljömålet.

Ingen övergödning
Ingen övergödning bedöms påverkas både positivt och 
negativt av Framtidsplanen. I och med att Sege å pekas 
ut som grönområde utan bebyggelse medför detta att 
skyddszonerna för markavrinning kommer att öka 
samtidigt som plats kan ges till renande våtmark/
dammområden och meandring. Hur Alnarpsån på-
verkas är oklart då det till stora delar är avhängigt den 
slutgiltiga lösningen för utbyggnaden av Södra stam-
banan. Platsbristen vid Alnarpsån är redan i dagsläget 
mycket stor varför lösningarna är svårräknade. Ambi-
tionen att de flesta enskilda avlopp ska kopplas till det 
kommunala spillvattennätet ger minskade transporter 
av gödande ämnen. 2030-bebyggelsescenariot och 
utbyggnadsscenariot ses som positiva då dagvatten-
lösningar till Alnarpsån samt naturområdet längs Sege 
å annars inte kommer att kunna finansieras. Inom 
scenarierna som innehåller utbyggnad på jordbruks-
mark kommer övergödningsproblematiken minska 
då krav på dagvattenhanteringen krävs samtidigt som 
åkerdräneringen minskar. Odlingsmark är den största 

källan till övergödning i våra vattendrag, därför är 
förtätningsscenariot här sämre.

Levande sjöar och vattendrag
Levande sjöar och vattendrag berörs av Framtidspla-
nen både positivt och negativt. Dagvattnet från den 
bebyggda miljön kommer att öka betydande i och med 
stora utbyggnadsområden och utbyggnaden av Södra 
stambanan. De största negativa effekterna kommer 
att ske inom Alnarpsåns avrinningsområde om inte 
kraftiga åtgärder genomförs. Detta främst på grund av 
ökad bebyggelse och därigenom traditionellt sett större 
dagvattentillflöde. Det är därför centralt att dagvatten-
hantering sker på ett hållbart sätt enligt ställningsta-
ganden i Framtidsplanen. I Sege å bedöms situationen 
förbättras drastiskt om Framtidsplanen genomförs, 
då utrymme ges för både morfologiska förbättringar 
och vattenkvalitetshöjande åtgärder. Kalineån bedöms 
få högre status och bättre ekologiska och rekreativa 
värden i och med den föreslagna parken.

Damm i Karstorpsparken i Åkarp.

I dagsläget är den ekologiska statusen i Sege å och 
Alnarpsån otillfredsställande respektive dålig och har 
en stor risk att inte nå kvalitetsfaktorn god status inom 
nuvarande förvaltningscykel. Åtgärder enbart inom 
Burlövs kommun kommer inte att räcka utan mellan-
kommunal samverkan krävs. 2030-bebyggelsescenariot 
och utbyggnadsscenariot ses som positivt då dagvat-
tenlösningar till Alnarpsån samt naturområdet längs 
Sege å annars inte kommer att kunna finansieras.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvatten av god kvalitet berörs av Framtidsplanen 
men i låg utsträckning. Tidigare togs mycket vatten 
ur Alnarpsströmmen. Numer sker i princip all vat-
tenförsörjning i kommunen via Sydvatten som hämtar 
vattnet i första hand ifrån Vombsjön och Bolmen till 
Burlöv. De uttagsmöjligheter som redan finns i form av 
gamla borror förväntas inte användas inom överskådlig 
tid då man snarare avvecklar de små vattentäkterna. 
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Nettoresultatet är svåranalyserat beroende på var till-
rinningszonerna för grundvatten är i Skåne. 

Troligen är en utbyggnad enligt 2030-bebyggelsescena-
riot, förtätningsscenariot och utbyggnadsscenariot mer 
fördelaktigt än nollalternativet då inga grundvattenut-
tag av större betydelse sker i kommunen. Hamnar ut-
byggnaden i andra kommuner riskerar den att påverka 
aktiva grundvattenuttag.

Hav i Balans
Hav i Balans bedöms inte påverkas av Framtidsplanen 
annat än till de sekundära effekter som tillrinning av 
vatten från vattendragen ger. Den lilla havsspegel som 
ligger inom kommunen är skyddad genom marint 
reservat och strandängarna är skyddade genom natur-
reservat. Ingen vidare bebyggelse föreslås på Spillepeng 
vilket är positivt för miljön och det rörliga friluftslivet. 
Effekten på miljömålet mellan de olika scenarierna 
skiljer obetydligt. Se vidare under ”Ingen övergödning”.

Myllrande våtmarker
Myllrande våtmarker berörs positivt av Framtidsplanen 
då inga våtmarker föreslås försvinna och nya föreslås 
anläggas i och med fördröjning av dagvatten i öppna 
system. Möjlighet bör också ges i det i Framtidspla-
nen angivna grönområdet längs Sege å att anlägga nya 
våtmarker. Även i anslutning till Alnarpsån, i och med 
exploatering av Kronetorpsområdet, och området öster 
om Åkarp pekas våtmarker/dammar ut som viktiga för 
dagvattenhantering. Kilen mellan järnvägen och Väst-
kustvägen norr om Kronetorpsområdet har avsatts i 
Framtidsplanen för våtmark. 2030-bebyggelsescenariot 
och utbyggnadsscenariot ses som positivt, då dagvat-
tenlösningar till Alnarpsån samt naturområdet längs 
Sege å annars inte kommer att kunna finansieras.

Våtmark vid Sege å.

Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt odlingslandskap är svårbedömt, men nettore-
sultatet av Framtidsplanen är negativt lokalt eftersom  
jordbruksmark tas i anspråk i Kronetorpsområdet och 
en mindre del av området i nordöstra Åkarp. Kom-
munen tar ställning mot att avsätta mark till ett yttre 
godsspår och bredda motorvägarna, vilket skulle ta 

stora arealer jordbruksmark och ta bort utblicken 
mellan Åkarp och Hjärup. Nyetablering av områden 
medför att värdefull jordbruksmark (i huvudsak klass 
10) kommer att tas i anspråk för bebyggelse närmast 
stationerna. De få biotoper som ändå finns i odlings-
landskapet riskerar att försvinna. Som kompensation 
för detta anger Framtidsplanen att det ska tillskapas 
dessa element i jordbrukslandskapet söder om Stock-
holmsvägen längs med utökad natur- och kulturstig. 

Framtidsplanen anger också att Burlövs kyrkby ska 
skyddas genom planläggning, vilket bidrar positivt till 
miljömålet som mycket handlar om element i jord-
brukslandskapet. 2030-bebyggelsescenariot ses som 
positivt i jämförelse med nollbebyggelsealternativet då 
jordbruksmark i andra kommuner med sämre kollek-
tivtrafiklösningar och med lägre exploateringstal kan 
sparas. I 2030-bebyggelsescenariot tas ingen jordbruks-
mark i anspråk för bebyggelse som inte är av betydelse 
för det stationsnära läget, vilket skiljer det från utbygg-
nadsscenariot. För kommunens egna jordbruksmark är 
dock nollalternativet och förtätningsscenariot likvär-
diga och mer fördelaktiga.

God bebyggd miljö
God bebyggd miljö är det miljömål som påverkas i 
absolut högst utsträckning av Framtidsplanen och då 
både positivt och negativt. En av de svåraste miljöfrå-
gorna i kommunen är buller. 

Förtätningar av samhällena kan ge högre bullernivåer 
om mer trafik alstras. I och med att Framtidsplanen 
föreslår utbyggnad/förtätning inom en begränsad yta 
som är satt utifrån det övergripande infrastrukturnätet 
riskerar bostäder att krypa närmare bullerkällorna. För 
att motverka bullret måste bostäderna bullerskyddas 
genom till exempel bullervallar, icke känslig bebyg-
gelse och dylikt. Framtidsplanen har som ambition 
att minimera trafiken inom tätorterna genom att så 
snabbt som möjligt få ut den på det övergripande nätet, 
vilket bedöms positivt för bullernivåerna. I och med 
att Södra stambanan byggs ut och delvis grävs ner, 
kommer bullersituationen bli bättre längs järnvägen i 
Åkarp och Arlöv då den måste bullerskyddas. Kommu-
nen bedöms inte ha några bullerfria områden. 

Framtidsplanens utgångspunkt att exploatera i kol-
lektivtrafiknära lägen och kvalitetshöjningen för gång/
cykel, bidrar starkt till målet om resurssnåla och håll-
bara transporter samt att planera för minskat bilanvän-
dande. Förtätningar ger också bättre förutsättningar för 
en effektiv och minskad energianvändning där för-
nyelsebar energi främjas samt högt markutnyttjande. 
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Förtätning av områdena tar även hänsyn till grönytor 
i tätorterna. Framtidsplanen innehåller också åtgärder 
och synsätt för en miljöanpassad VA-hantering och 
att avfallsfrågorna ges utrymme, vilket verkar positivt 
för miljömålet. Utvecklingen av grönytor i kommunen 
enligt Framtidsplanen bidrar positivt till miljömålet. 
Radonproblematiken bedöms vara liten i kommunen. I 
hela kommunen bedöms det föreligga normalrisk.

Kommunen har starka skydd för sina kulturbyggna-
der i detaljplaner. Utökade skydd föreslås för Burlövs 
kyrkby och Kronetorps gårdsmiljö.

Framtidsplanen föreslår förbättringar av den tätortsnä-
ra grönstrukturen såsom en ny stadspark i Kronetops-
området och utvecklingen av Sege å för rekreation.

2030-bebyggelsescenariot ses som positivt i jämförelse 
med övriga alternativ då det även påverkar befintliga 
detaljplaner, varpå rikt- och gränsvärden för till exem-
pel buller måste hållas. Detta kommer hjälpa befintliga 
bostadsområden att snabbare få åtgärder. Till skillnad 
från utbyggnadsalternativet föreslår 2030-bebyg-
gelsescenariot förtätning, vilket leder till ett lämpligare 
markutnyttjande. Kommunen bedömer att bebygga 
jordbruksmark i stationsnära läge vara en effektivare 
användning av marken i Kronetorpsområdet än ett av 
motorvägar avskiljt lantbruk mitt i tätorten, vilket gör 
2030-scenariot bättre än förtätningsscenariot ur detta 
perspektiv.7

Ett rikt växt- och djurliv

Kronetorpsparken är viktig för ett rikt växt- och djurliv i Burlöv.

Ett rikt växt- och djurliv påverkas positivt av Framtids-
planen då den totala grönytan i kommunen ökar i och 
med tillskapandet av natur- och rekreationsområdet 
vid Sege å. De få inslag av ekologiska öar med mera 
som går förlorade i samband med exploatering av 
jordbruksmarken i Kronetorpsområdet och öster om 
Åkarp kompenseras längs med den utökade natur- 
och kulturstigen med ett utökat inslag av gröna öar i 

7 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.

odlingslandskapet söder om Stockholmsvägen. Inga 
områden med högt biologiskt värde föreslås försvinna 
utan snarare förstärkas genom en starkare grönst-
ruktur. 2030-bebyggelsescenariot ses som positivt då 
naturområdet längs Sege å annars inte kommer att 
kunna finansieras genom kompensationsåtgärder. I 
utbyggnadsscenariot tas mer jordbruksmark i anspråk. 
I ett rent förtätningsscenario riskerar tillsynes onyttiga 
grönytor att exploateras i högre utsträckning.

Betydande miljöpåverkan
Här följer en beskrivning av den betydande miljöpå-
verkan som kan antas uppkomma med avseende på 
människors hälsa, biologisk mångfald, befolkning, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, 
materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes 
förhållandet mellan dessa miljöaspekter. Se även ställ-
ningstaganden och redogörelser i kapitel ”Grönt och 
värdefullt” och ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”.

Följande föreslagna åtgärder i Framtidsplanen bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan på minst en av de 
faktorer som räknas upp i föregående stycke.

• Utbyggnaden av Kronetorpsområdet, enligt 
2030-bebyggelsescenariot, följer kommunens 
ambition om att förtäta och nyetablera i stationsnära 
lägen för att rikta bostadsutvecklingen kring det 
hållbara resandet. Utvecklingen sker i det gällande 
riksintresset för kulturmiljö, se även ställningstagan-
den och redogörelser i kapitel ”Grönt och värdefullt”. 
Kommunens ställning är att det går att bygga 
stationsnära bebyggelse mellan Västkustvägen och 
Stockholmsvägen och att de kulturbärande elemen-
ten såsom äldre bevarat allé- och vägsystem, pileval-
lar och Kronetorps gård ska bevaras. Exploateringen 
medför att jordbruksmark (i huvudsak klass 10) 
kommer att tas i anspråk för bebyggelse (se ”Lands-
byggdens verksamheter i framtiden”). Ytor som idag 
är öppna kommer att bli hårdgjorda och därmed 
riskera att påverka Alnarpsån (se ”Miljökvalitetsnor-
mer för vatten”). 

• Södra stambanans utbyggnad till fyra spår kommer 
få stor miljöpåverkan. Kapacitetsbristen på järnvä-
garna är stor och järnvägen behöver byggas ut. 
Trafikverket arbetar för närvarande med planering, 
projektering med mera för att kunna påbörja 
byggandet. I och med utbyggnaden krävs att bullret 
minskar (se ”Buller”). Utbyggnaden kommer ta 
jordbruksmark och mark av riksintresse i anspråk 
(se ”Landsbyggdens verksamheter i framtiden”).

• Pendlarstationen i Arlöv (Burlöv C) kommer att ha 
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regional och lokal påverkan. Pendlarstationen 
förenklar kombinerade resor såsom cykel-, bil-, 
buss- och tågresor och därmed det hållbara resandet 
i stort regionalt och lokalt. Lokalt kan stationen ge 
betydande miljöpåverkan i form av till exempel 
luftföroreningar och buller (se ”Miljökvalitetsnor-
mer för luft” och ”Buller”).

• Utbyggnad av Östra Dalslundsområdet, enligt 
2030-bebyggelsescenariot (område 19), följer 
kommunens ambition om att förtäta och nyetablera 
i stationsnära lägen för att rikta bostadsutvecklingen 
kring det hållbara resandet. Detta medför att lite 
värdefull jordbruksmark (i huvudsak klass 10) 
kommer att tas i anspråk för bebyggelse. Ytor som 
idag är öppna kommer att bli hårdgjorda vilket 
riskerar att påverka Alnarpsån (se ”Miljökvalitets-
normer för vatten”). Enligt det förespråkade 
2030-utbyggnadsscenariot föreslås i huvudsak de 
cirka 600 m närmast Åkarps station att bebyggas. I 
nuvarande miljö är detta ett litet ingrepp.

• Sege ås och Spillepengs utveckling till klimatanpas-
sat grönstråk verkar starkt positivt till ökad hälsa, 
biologisk mångfald, djur- och växtliv. Genomföran-
det av Sege å-stråket blir den enskilt största natur-
satsningen i översiktsplanen, se kapitlet ”Grönt och 
värdefullt”.

• Lommabanan med ny station ger fler boende och 
verksamheter ett spårbundet kollektivtrafiknära läge. 
I och med att en järnväg som idag lite utnyttjad tas i 
betydligt större bruk kommer bullret att öka, vilket 
är Trafikverkets ansvar, för de boende i närheten (se 
”Buller”). En ökad användning av järnvägen mins-
kar biltrafiken regionalt och lokalt vilket ger positiva 
effekter.

• Simrishamnsbanan är idag inte utnyttjad och 
föreslås att tas i bruk vilket medför att bullret 
kommer att öka för de boende i närheten och i det  
planerade rekreationsområdet. Järnvägen minskar 
biltrafiken regionalt och lokalt vilket ger positiva 
effekter för Burlövs kommun och regionen i övrigt. 
En station i Burlövs kommun bedöms inte rimlig då 
befolkningsunderlaget är för litet och platsen inte är 
lämplig att vidareutvecklas för stationsnära bebyg-
gelse av flera miljörelaterade anledningar, se avsnitt 
”Station på Simrishamnsbanan?” i kapitel ”Stadsbe-
byggelse och mötesplatser”.

• Kommunen har inte med några markreservat för 
yttre godsspår. Frågor kring yttre godsspår bedöms 
behövas utredas vidare. Yttre godsspår skulle ge 
betydligt mer buller till ett redan bullerutsatt Åkarp, 
splittra det öppna jordbrukslandskapet än mer, och 
ta jordbruksmark i anspråk. Kommunen ser därför 
att en alternativ lösning är att förorda, till exempel 

etableringen av Helsingborg - Helsingörförbindel-
sen, se avsnitt ”Godstrafik” i kapitlet ”Trafik och 
annan infrastruktur”.

Förebyggande av negativ  
miljöpåverkan och bedömningar
Ett stort hänsynstagande till skyddsvärda lokala fakto-
rer vid upprättandet av detaljplaner för nya områden 
för bostäder och företag eller andra verksamheter bör 
förhindra betydande miljöpåverkan i de områden som 
pekas ut av Framtidsplanen. Här följer en sammanfat-
tande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka 
skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ 
och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes.

För att minska klimatutsläppen och bidra till det 
hållbara resandet har kommunen genom Framtidspla-
nen tagit ställning för att exploatera utefter de stabila 
kollektivtrafikstråken8. För att minska klimatutsläp-
pen i stort från kommun och grannkommuner har 
Framtidsplanen även tagit ställning för upprättande av 
pendlarstationen Burlöv C och öppnande av Simris-
hamnsbanan. Fler ställningstaganden finns i karta och 
i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”. Exempel 
på Framtidsplanens större åtgärder för att förebygga 
negativ miljöpåverkan och bedömningar:
• Bygga endast tågstationsnära och tätt.
• Satsning på cykeln som färdmedel.
• Bebygga jordbruksmark om den är i stationsnära 

läge inom tätorterna.

De svåraste konflikterna vid exploatering och i befint-
liga områden bedöms vara dagvattenhanteringen och 
kommande havsnivåhöjningar på grund av klimatför-
ändringar, vilka måste utredas vidare både översiktligt 
och detaljmässigt. Framtidsplanen föreslår därför att 
ingen nybyggnation ska ske under 3 m markhöjd om 
annat skydd inte kan ordnas på ett säkert sätt. Det kan 
därmed bli problem att förtäta områden i nordvästra 
Arlöv innan skyddsåtgärder är beslutade, då husen kan 
få olika höjdsättningar. Fler ställningstagande för lös-
ningar finns i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur”. 

Vid hårdgöring av ytor i samband med exploatering 
kommer avrinningshastigheten att öka och det är 
därför viktigt att vattenhanteringen sker enligt sunda 
principer som beskrivs i avsnitt ”Dagvatten” i kapitlet 
”Trafik och annan infrastruktur”.  Exempel på Fram-
tidsplanens större åtgärder för att förebygga negativ 

8 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.
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miljöpåverkan och bedömningar:
• Minst 3 m över havsnivån för ny bebyggelse om 

inte andra skyddsåtgärder kan vidtas.
• Ta fram åtgärdsplan för höjd havsnivå.
• Fördröja dagvatten vid nyexploatering.
 
För att minska buller och luftföroreningar har kom-
munen tagit ställning för att trafiken så effektivt som 
möjligt ska ledas ut till det övergripande vägnätet. För 
att minska luftföroreningar i kommunen och grann-
kommunerna sker ingen planering av bostäder utanför 
tågstationsnära lägen och satsningar på cykeln som 
färdmedel föreslås. Detta ställer till exempel krav på att 
Hjärup kopplas direkt till huvudvägnätet så att hjärups-
borna inte behöver åka igenom Åkarp för att nå hu-
vudvägnätet. Kommunen arbetar aktivt för att minska 
bullret genom utbyggnad av bullervallar och andra 
skyddsmetoder. I princip alla områden där nyetable-
ring av bostäder föreslås, behöver tekniska lösningar 
finnas för att minska bullret, vilket följs upp i detalj-
plan. Kommunen har tagit ställning mot att avsätta 
mark till ett yttre godspår i Framtidsplanen, för att inte 
addera ytterligare en bullerkälla till de redan utsatta 
områdena. Lommabanan är kommunen positiv till för 
persontrafik. Den kommer dock öka bullret väsentligt 
om inte åtgärder vidtas, vilket är Trafikverkets ansvar. 
Likaså Simrishamnsbanan om än i betydligt mindre 
omfattning. Ombyggnaden av Södra stambanan ska 
ge mindre buller från järnvägen i tätorterna Arlöv och 
Åkarp. Fler ställningstaganden och åtgärder finns i 
karta och i kapitlet ”Trafik och annan infrastruktur” 
och ”Miljö, risker, säkerhet och sårbarhet”. Exempel 
på Framtidsplanens större åtgärder för att förebygga 
negativ miljöpåverkan och bedömningar:
• Utvecklade bullerskydd längs det övergripande 

vägnätet.
• Nedgrävning och övertäckning av Södra stamba-

nan i Åkarp.
• Verksamheter som kan antas medföra störningar 

ska utredas i detaljplan.
• Beredskap ska finnas för att ta emot massor till 

bullervallar.

Områden med stort naturvärde har i de flesta fall 
undantagits från tätortsexploatering. Undantagen 
finns listade och konsekvensbeskrivna i kapitlet ”Grönt 
och värdefullt”. Kommunen har tagit ställning för att 
utveckla till exempel ett rekreations- och naturområde 
kring Sege å och grönstråk mellan Bernstorps mosse 
och Arlöv samt att kvalitetshöja och länka samman 
befintliga grönområden. I och med utvecklingen av 
Sege ås klimatanpassade naturstråk förstärks syftet som 
avses med strandskyddet. Kommunens begränsade al-

lemansrättsliga mark är något som starkt måste beaktas 
vid förtätning av områden så att inte tillsynes ovik-
tiga grönytor bebyggs eller asfalteras och inte ersätts. 
Framtidsplanen anger att balanseringsprincipen ska 
utnyttjas för att finansiera nya grönytor då exploatering 
sker. Konsekvensbeskrivningar och åtgärder finns i kapit-
let ”Grönt och värdefullt”. Exempel på Framtidsplanens 
större åtgärder för att förebygga negativ miljöpåverkan 
och bedömningar:
• Ta fram program för balanseringsprincipen.
• Avsätta mark för dagvattenhantering.
• Utveckla området runt Sege å för rekreation.

Områden med troliga fornlämningar finns i både om-
rådet öster om Åkarp och i Kronetorpsområdet. Båda 
områdena föreslås för tätortsexploatering, varför hän-
syn till fornlämningarna måste tas. I det förespråkade 
2030-bebyggelsescenariot föreslås inte området med 
fornlämningar öster om Åkarp att exploateras. Forn-
lämningar finns beskrivna i kapitlet ”Grönt och värde-
fullt”. Exempel på Framtidsplanens större åtgärder för 
att förebygga negativ miljöpåverkan och bedömningar:
• Ta hänsyn till fornlämningar.

Endast ickestörande verksamhet föreslås som förtät-
ningsförslag bland boende. Kommunen har gått längre 
än sedvanligt genom utökad redovisning av skydds-
avstånd för klassade verksamheter enligt ”Bättre plats 
för arbete”9 för att ge tydligare indikationer på var 
bostadsbebyggelse inte är lämpligt utan utredning eller 
åtgärder. En skyddszon har därför lagts runt större 
befintliga verksamheter för att undvika framtida stör-
ningsproblem för närboende. Se vidare under rubriken 
”Miljöstörande verksamheter”. Eftersom verksamheter 
ständigt byter plats, avvecklas eller expanderar måste 
materialet och detaljplaner kontinuerligt uppdateras 
för att fylla önskad funktion i enlighet med intentio-
nerna i Framtidsplanen. Tydligt ställningstagande har 
dock tagits för personintensiva arbetsplatser med inget 
eller acceptabla skyddsavstånd till bostäder mellan mo-
torvägarna, se vidare ”Stadsbebyggelse och mötesplat-
ser”. Exempel på Framtidsplanens större åtgärder för 
att förebygga negativ miljöpåverkan och bedömningar: 
• Arbeta för att verksameter med skyddsavstånd 

förläggs i glesbefolkade områden.
• Arbeta för att verksamheter med skyddsavstånd 

inte förläggs i tätbefolkade områden.
• Befintliga verksamheter med skyddsavstånd ska 

utredas i detaljplaneprocessen.

Kronetorpsområdet har i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen för Arlöv stöd för exploatering trots 

9 Boverket m.fl (1995). Bättre plats för arbete.
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gällande riksintresse. Viss jordbruksmark kommer 
att bli irreversibelt exploaterad och därmed tappa sitt 
värde som åkermark. De natur- och kulturbärande 
elementen, som Kronetorps gård, Kronetorpsparken, 
allén, Lundavägen och Mossvägen föreslås att bevaras. 
Kommunen anser dock att området lämpar sig bättre 
för vidare tätortsutveckling på grund av dess stations-
nära läge10. Konsekvensbeskrivningar och åtgärder 
finns i kapitlet ”Grönt och värdefullt” och ”Stadsbebyg-
gelse och mötesplatser”. Exempel på Framtidsplanens 
större åtgärder och bedömningar för att förebygga 
negativ miljöpåverkan:
• Kronetorps gård skyddas med bevarandebestämmel-

ser i detaljplan. 
• Kronetorpsområdet blir en ny etapp för bosättnings-

kontinuiteten i riksintresset. 
• Att bebygga jordbruksmark endast om den är tågsta-

tionsnära eller redan planlagd.

Mellan Åkarp och Gränsvägen (redan detaljplanelagd) 
kommer en liten del av det forna åkerlandskapet att 
minska. I förespråkat 2030-bebyggelsescenario föreslås 
dock endast en mindre del av området närmast statio-
nen i Åkarp (cirka 600 m) att bebyggas. Konsekvens-
beskrivningar finns i kapitlet ”Grönt och värdefullt”. 
Exempel på Framtidsplanens större åtgärder för att 
förebygga negativ miljöpåverkan och bedömningar:
• Att bebygga jordbruksmark endast om den är tågsta-

tionsnära eller redan planlagd.
• Bevara de i ”Naturvårdsprogram för Skåne län” 

upptagna värdefulla områdena, förutom inom den 
i Åkarp stationsnära delen innanför Gränsvägens 
förlängning .

• Öka antalet småbiotoper i odlingslandskapet, företrä-
desvis utmed natur- och kulturstigen.

10 Länsstyrelsen i Skåne län, Skånetrafiken, Trafikverket, Region Skåne 
(2010). Stationsnära läge. Sidan 12.

Uppföljning och övervakning av  
betydande miljöpåverkan
Uppföljningen av Framtidsplanens miljökonsekven-
ser sker genom miljöbokslut, miljöövervakning och 
ekonomiskt bokslut där ett omfattande datainsamlande 
och analyserande sker. Framtidsplanen kommer därför 
till stora delar utvärderas utefter antagna miljö- och 
verksamhetsmål.

Uppföljningen av områdesspecifika frågor såsom 
buller, risker, störningar, dagvattenhantering, över-
svämningsrisker (dagvatten), luftföroreningar, mark-
föroreningar med mera kommer också att ske vid 
detaljplanering av områden, bygglov och prövning av 
ärenden om miljö och risk.
• Närmast förestående är att utarbeta en klimatan-

passningsplan med utredning av uppdämningseffek-
ter, ökad nederbörd och dylikt till följd av växthusef-
fekten.

• Bullernivåerna i kommunen bör följas upp med ett 
relativt tätt intervall.

• Andelen och storleken på den totala grönytan bör 
följas upp kontinuerligt. I detta arbete bör kompen-
sationsåtgärder för förlust och balansering av 
grönyta finnas med.

• I samband med detaljplanering bör vidare utredning 
av risker och störningar ske i de flesta föreslagna 
utbyggnadsområden då kommunen har mycket 
transporter av farligt gods och industrier.

Kronetorps mölla och allén till Kronetorps gård sedd från Burlövs egnahem.
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Framtidsplanen -   
en översiktsplan

Vad är en översiktsplan?
Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommu-
nens yta. Översiktsplanen ska ange inriktningen för 
den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska 
miljön samt innehålla kommunens politiska vision. 
I planen ska vägledning ges för beslut om hur mark- 
och vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Det ska också finnas 
redovisningar om hur kommunen avser att ta hänsyn 
till och samordna relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program, av betydelse för en hållbar 
utveckling inom kommunen.
 
Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kom-
munen och för de detaljplaner som tas fram. En över-
siktsplan är inte juridiskt bindande vilket en detaljplan 
är.

Översiktsplanens process

Samråd
Vid framtagande av översiktsplanen ska kommu-
nen samråda planförslaget med kommuninvånarna, 
grannkommuner, regionplaneorgan och myndighe-
ter. Genom samråd finns förutsättningarna för att i 
planarbetet tillförsäkra en demokratisk förankring, 
kunskapsinhämtning, insyn och möjlighet att påverka. 
Samråd kan exempelvis ske via öppna diskussionsmö-
ten, Internet och studiecirklar. Under samrådstiden 
kan skriftliga synpunkter på översiktsplanen lämnas till 
kommunen. 

Samrådsredogörelse
Genom en samrådsredogörelse redovisas resultatet 
av samrådet. I denna redogörelse dokumenteras de 
synpunkter som har inkommit med kommentarer för 
hur de kommer att bemötas och användas i översikts-
planen.

Kungörelse och utställning
De vid samrådet inkomna synpunkterna arbetas in 
i planförslaget i enlighet med samrådsredogörelsen. 
Översiktsplanen bedöms alltid medföra betydande mil-
jöpåverkan och därför ska en miljökonsekvensbeskriv-

ning göras. Kommunen ska under minst två månader 
ställa ut planförslaget. Före utställningens början ska 
kommunen kungöra att en utställning ska hållas. Kun-
görelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och 
annonseras i ortstidningen för att meddela den lokala 
allmänheten. Under utställningstiden kan den som vill 
lämna skriftliga synpunkter till kommunen. 

Länsstyrelsens yttrande
Till översiktsplanen fogas även länsstyrelsens synpunk-
ter vilka framförs i ett speciellt granskningsyttrande. 
Länsstyrelsen bevakar att lagar och riktlinjer följs. De 
bevakar också bland annat frågor som rör riksintres-
sen, mellankommunala frågor, strandskydd, miljö och 
hälso- och säkerhetsfrågor. 

Utlåtande
När utställningstiden är slut sammanställer kommunen 
alla synpunkter i ett utlåtande och beskriver om syn-
punkterna lett till ändringar i planen eller inte. Om det 
sker stora förändringar ska förslaget ställas ut på nytt.
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Översiktplanen antas, tillkännagivande 
och laga kraft 
När alla synpunkter har behandlats och översiktspla-
nen är färdig antar kommunfullmäktige planen. Tre 
veckor efter att ett justerat protokoll har anslagits på 
kommunens anslagstavla vinner översiktsplanen laga 
kraft såvida ingen har överklagat beslutet under dessa 
tre veckor.

När denna Framtidsplan vinner laga kraft tar den över 
Översiktsplan 981 och den fördjupade översiktsplanen 
för Arlöv2.

Aktualitetsprövning
Det är en ständigt pågående process att hålla en 
översiktsplan aktuell och minst vart fjärde år ska en 
aktualitetsprövning göras. I en aktualitetsprövning tas 
det ställning till om planen är aktuell eller om den helt 
eller delvis behöver göras om.

För Framtidsplanen ska det tas fram en genomföran-
deplan för hur Framtidsplanen (ÖP12) ska genomföras 
och följas upp. Genomförandeplanen är främst tänkt 
att fungera som en handlingsplan för den kommunala 
organisationen för att stötta utvecklingen/genomföran-
det av översiktsplanen.

1 Burlövs kommun (1998). Översiktsplan 98. Antagandehandling oktober 
1998. Aktualiserad oktober 2006.
2 Burlövs kommun (2011). Översiktsplan för Burlöv, Fördjupad för Arlöv. 
Laga kraft september 2011. 

Samverkansprocess 
I arbetet med att ta fram den nya Framtidsplanen för 
Burlövs kommun har samverkan och möten hållits 
med många olika parter för att få fram så bra under-
lagsmaterial och ställningstaganden som möjligt. Ett 
gränsöverskridande arbete inom kommunen har skett 
där personer från olika avdelningar har samarbetat 
kring frågor som berör Burlövs framtid. Workshops 
har också hållits med ungdomar och politiker. 

Genom kommunens hemsida har invånarna haft 
möjlighet att påverka valet av målord och ge sin syn på 
trafiken i arbetet med Trafikplanen. Möten har också 
hållits med fastighetsägare som berörs av Framtidspla-
nen i stor omfattning. 

Det finns ett gott samarbete med grannkommunerna. 
Möten och workshops har hållits för att diskutera 
den fysiska planeringen utifrån sociala, miljömäs-
siga och ekonomiska aspekter. Under framtagandet av 
Framtidsplanen har möten och besök gjorts i Malmö, 
Lomma och Staffanstorp och de har varit i Burlöv för 
att diskutera mellankommunala frågor och göra plats-
besök ute. 

Ett flertal möten har hållits med länsstyrelsen där 
Framtidsplanen, miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB), riksintresset för kulturmiljö och Trafikplanen 
har behandlats.

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. På fotot ses Arlöv till vänster, 
Kronetorpsområdet i mitten och Åkarp till höger.
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Yttrande över granskning av Framtidsplan för Burlövs kommun, 
översiktsplan för Burlövs kommun 
 
Burlövs kommun har till Länsstyrelsen skickat förslag till översiktsplan (ÖP), 
Framtidsplan för Burlövs kommun, för utställning enligt 3 kap 7§ Plan och bygglagen 
(PBL SFS 2010:900). I detta granskningsyttrande hänvisas till förslaget som 
Framtidsplanen. 
 
Under utställningstiden ska länsstyrelsen enligt 3 kap16 § PBL avge ett 
granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:  

 förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap Miljöbalken (MB) 

 förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) enligt 5 kap MB 
inte följs, 

 redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 

förenlig med 7 kap 18 e § första stycket MB (strandskyddsområde), 

 sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

 en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

 
Granskningsyttrandet ska i enlighet med bestämmelserna i PBL redovisas 
tillsammans med översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss 
del, ska detta anmärkas i planen. Den antagna översiktsplanen skall sedan spridas till 
sådana myndigheter och övriga som har väsentligt intresse av ÖP/Framtidsplanen 
och som använder den som beslutsunderlag. 
 

Planförslaget i sammanfattning 
Framtidsplanens inriktning är att ge en hållbar utveckling samhällsmässigt, 
ekonomiskt och socialt med människan och mötesplatser i centrum. I målbilden är 
att Burlöv ska vara en gränsöverskridande mötespats, mitt i MalmöLundregionen 
med Burlöv C som det självklara centrumet. Åkarp och Arlövs nuvarande centrum 
ska utvecklas och knytas tydligt till Åkarps centrum samt den framtida nya Arlövs 
station längs med Lommabanan. Framtidsplanens huvudstruktur delar in kommunen 
yta in i fyra delstrukturer; Rekreation, Stadsbebyggelse (blandstaden + 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7P18_eS1
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trädgårdsstaden), Odlingslandskap och rekreation samt Verksamhetsområden. Det valda 
bebyggelsescenariot, 2030-bebyggelsescenariot, bygger på en befolkningsökning på 
ca 400 invånare per år för att till 2030 nå ca 24 000 invånare och erbjuda ca 11 000 
arbetsplatser. Scenariot innebär blandad bebyggelse med utbyggnad, omvandling 
och förtätning enbart i stationsnära läge.  
 
Planhandlingarna inleds med en sammanfattning i text och med karta. Kartan 
sammanfattar befintliga regleringar (t ex riksintressen, detaljplanelagd mark och 
fornlämningar) samt ställningstaganden för markanvändning. Därefter följer sex 
tematiska avsnitt; Grönt och värdefullt, Stadsbebyggelser och mötesplatser, Trafik och annan 
struktur, Fritid, utbildning, arbete och social hållbarhet samt Miljö, risker, säkerhet och 
sårbarhet. För varje avsnitt redovisas olika sakfrågor med argumentation och 
resonemang och relation till andra sakfrågor. Varje avsnitt avslutas med en karta som 
sammanfattar avsnittets ställningstaganden geografiskt samt en tabell som listar 
kommunens ställningstaganden om vad kommunen ska verka för samt en bedömning 
av dess konsekvenser för om detta genomförs.  
 
Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning. 
 

Länsstyrelsens ställningstagande i sammanfattning 
Länsstyrelsen anser att kommunen har gjort ett mycket ambitiöst arbete med att 
lyfta olika sakfrågor, sätta in kommunen i ett mellankommunalt och regionalt 
sammanhang samt argumentera för de val som resulterat i det 2030-scenarior som 
kommunen nu arbetat fram. 
 
Trots den höga ambitionsnivån anser Länsstyrelsen att Framtidsplanen brister i sin 
grundläggande uppgift att ange en planläggning som syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Burlövs kommun har haft en 
befolkningsutveckling de senaste åren motsvarande ca +1%. Kommunens vision att 
växa med ca 400 invånare/år motsvarar en befolkningsutveckling på ca 2%. Den 
utbyggnad som planen nu föreslår med förtätning, omvandling och utbyggnad 
motsvarar bostadsbehovet för en befolkningsökning på ca 3%. Länsstyrelsen anser 
att konsekvenserna av den föreslagna utbyggnaden samtidigt kan komma att ske i 
strid med ett flertal statliga och allmänna intressen och påverka omkringliggande 
kommuner. Planhandlingarna saknar i detta avseende även ett mellankommunalt 
perspektiv på befolkningsutvecklingen. 
 
Vid sin granskning av Framtidsplanen saknar Länsstyrelsen ställningstaganden och 
åtgärder som visar att genomförande av översiktsplanen tillgodoser riksintresse (Ri) 
för kulturmiljövården. Kommunen ifrågasätter värdet av riksintresset inom 
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delområde 3, Kronetorpsområdet, och att det därför är möjligt att exploatera 
området för bebyggelse. En översyn av riksintresset är under beredning. Oavsett 
utgången av översynen kvarstår enligt Länsstyrelsen Kronetorpsområdet och 
Kronetorps gård som centrala för utpekandet av riksintresseområdet. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunen att avvakta fastställande av 
riksintressebeskrivningen innan Framtidsplanen går till antagande i fullmäktige. 
Vidare saknar Länsstyrelsen ställningstaganden kring hur bebyggelsen blir lämplig 
med hänsyn till hälsa och säkerhet, risken för olyckor och risken för översvämning. 
Vidare saknar Länsstyrelsen riktlinjer och åtgärder inför kommande prövningar för 
av hur gällande miljökvalitetsnormer för luft (MKN Luft) och ska följas. 
Efterföljande detaljplaneläggning kan därför komma att bli föremål för statlig 
överprövning för följande områden eller sakfrågor: 

 Bebyggelse inom delområde 3/Kronetorpsområdet (Ri kulturmiljö, MKN 
Luft, hälsa och säkerhet) 

 Ny och förtätad bebyggelse/anläggningar som negativt kan påverka MKN 
Vatten (ytvattenförekomsten Alnarpsån) 
 

Länsstyrelsen bedömer att Framtidsplanen saknar vägledning för hur kommande 
prövningar för följande sakfrågor kommer att hanteras och bekräftar kommunens 
bedömning att dessa frågor kvarstår inför planläggning i ett flertal områden: 

 Byggande av bostäder/skola/vård där de av riksdagen beslutade riktvärden 
för buller kan komma att överskridas 

 Bebyggelse inom område med risk för översvämning 
 Byggande som berörs av farligt gods-led och miljöfarliga verksamheter 
 Byggande som berör förorenad mark 

 
Länsstyrelsen anser att den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram inte 
uppfyller kraven enligt 6 kap Miljöbalken, vilket innebär att krav på 
miljökonsekvensbeskrivning kan komma att bli aktuellt vid kommande planläggning 
t ex avseende riksintresse för kulturmiljövård och MKN luft. 
 
Länsstyrelsen kan ur planhandlingarna inte utläsa hur följande utbyggnadsområden 
på jordbruksmark kan anses vara ett angeläget samhällsintresse som inte kan 
tillgodoses på annan plats. Länsstyrelsen bedömer därför att 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) krävs vid kommande planläggning för: 

 delområde 3 för blandad bebyggelse (Kronetorpsområdet), 
 delområde 19 för bostandsändamål och service (östra Åkarp), samt för 
 delområde 32 för verksamheter (söder om väg 11 vid Stora Bernstorp). 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
I enlighet med kraven i PBL och MB har en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 
tagits fram. Fem scenarier presenteras fram till 2030 (MKBn hänvisar tillbaka till 
avsnittet Scenarior, takt och etapper vilket har tagits med i presentationen av 
scenarierna nedan):  

 Maxutbyggnadsscenariot - en fullständig utbyggnad innanför motorvägarna i 
kommunens norra del och omfattar inom hela kommunen bostäder för 33 
000 invånare och ca 14 300 arbetstillfällen. 

 Nollbebyggelsescenariot - förutsätter en liten uppgång av invånarantalet och 
sedan en minskad befolkning. Befolkningsökning till ca 18 500 invånare och 
ca 8 000 arbetstillfällen. 

 Utbyggnadsscenariot - en utbyggnad längs med Lundavägen, bl a inom 
Kronetorpsområdet, utan förtätning inom befintliga orter. Scenariot ger en 
kommunbefolkning på ca 28 000 invånare och 8 700 arbetstillfällen. 

 Förtätningsscenariot - förtätning inom befintlig bebyggelse för en 
kommunbefolkning på ca 23 000 invånare och 13 600 arbetstillfällen. 

 2030-bebyggelsescenariot, planförslaget -  utbyggnad, omvandling och 
förtätning för en kommunbefolkning på 24 000 invånare och 11000 
arbetstillfällen. 

 
Länsstyrelsen anser att MKBn till sitt innehåll och upplägg inte uppfyller kraven 
enligt 6 kap 11§ MB.  Slutsatserna i MKBn dras redan innan en jämförelse mellan 
scenarierna har gjorts, vilket gör att redovisningen inte kan anses ha skett på ett 
sakligt sätt. Det går inte att få en överblick för de olika scenariernas konsekvenser 
inom olika sakfrågor. Vidare saknas en redovisning av förslag på åtgärder för att 
hantera de konsekvenser som uppstår av de olika scenarierna samt förslag till 
kompensation. 
 
MKBn hänvisar för olika sakfrågor till Framtidsplanens tematiska kapitel för fler 
ställningstaganden och åtgärder, men dessa tar upp konsekvenser och åtgärder för 
2030-bebyggelsescenariet dvs planförslaget. MKBn har således inte använts som det 
processverktyg som det var tänkt, därmed minskar läsarens förståelse för valt 
alternativ. Det saknas en tydlig redovisning av hur olika miljöaspekter påverkas av 
olika utvecklingsförslag och det saknas en sammanvägd bedömning och förslag till 
åtgärder. Sammantaget innebär det att vid kommande prövningar kan det bli 
aktuellt med miljökonsekvensbeskrivningar eftersom översiktsplanens MKB saknar 
tydliga avvägningar. Det gäller t ex påverkan på riksintressen och ianspråktagande av 
jordbruksmark. 
 



 

   
GRANSKNINGSYTTRANDE 5(14) 

2013-12-04 Dnr 401-23373-13 
 31-A-0005 

    

 

 

 

Länsstyrelsens bevakningsfrågor 
 

Riksintressen 
 
Riksintresse för kulturmiljö 
Under planprocessen har Länsstyrelsen tagit fram förslag till ny avgränsning och ny 
värdebeskrivning för riksintresse Alnarp – Burlöv (M:K 77). I korthet innebär förslaget 
ett förtydligande av riksintressebeskrivningen, uppdelning av nuvarande 
riksintresseområde i två delar samt en utökning med de kulturhistorska värdena i 
Arlöv. Förslaget är under bearbetning och Länsstyrelsen rekommenderar 
kommunen att avvakta fastställande av riksintressebeskrivningen innan 
Framtidsplanen går till antagande i fullmäktige. 
 
Kommunen ifrågasätter värdet av riksintresset inom delområde 3, 
Kronetorpsområdet, och att det därför är möjligt att exploatera området för 
bebyggelse. En översyn av riksintresset är under beredning men innebär i korthet ett 
förtydligande av riksintressebeskrivningen, uppdelning av nuvarande 
riksintresseområde i två delar samt en utökning med de kulturhistorska värdena i 
Arlöv. Oavsett utgången av översynen kvarstår enligt Länsstyrelsen 
Kronetorpsområdet och Kronetorps gård som centrala för utpekandet av 
riksintresseområdet.   
 
Kärnvärdet inom riksintresset utgörs av det öppna odlingslandskapet som bland 
annat präglats av storgårdarnas rationella jordbruksdrift. Kronetorps gård har sedan 
slutet på 1700-talet haft en viktig roll i utformningen av landskapet och kring gården 
upplevs det fortfarande som öppet. Trots omkringliggande och barriärskapande 
infrastruktur har gården en tydlig koppling till det öppna odlingslandskapet. 
Eftersom det inte har tagits några nya beslut angående riksintresset anser 
Länsstyrelsen att kommunen har att förhålla sig till gällande riksintresse och således 
de värden och den avgränsning som det har vid den tidpunkt som översiktsplanen 
antas (se föregående stycke). 
 
Kronetorps gård kan delas upp i två delar i förhållande till vad den representerar för 
värden inom riksintresset. Dels är det gårdens välbevarade bebyggelsestruktur med 
hus, trädgård och park, dels gårdens solitära läge i landskapet och hur den samspelar 
med omgivande strukturer i landskapet. Ny bebyggelse måste underordna sig dessa 
strukturer för att samspelet mellan gården och det omkringliggande landskapet inte 
ska gå förlorat. 
  
Gården är således en viktig del av riksintressets kärnvärde och bör även 
fortsättningsvis kunna upplevas som en solitär i det öppna landskapet. Att införliva 
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den som en enhet i en stadsstruktur, som föreslås i Framtidsplanen, skulle 
undergräva dess ställning som värdebärande element för kärnvärdet inom 
riksintresset. Anläggande av bullerskydd, i form av vallar och plank, kan komma att 
påverka landskapsbilden och riksintresset för kulturmiljövård negativt. Länsstyrelsen 
kan inte utifrån planförslaget bedöma graden av denna påverkan utan anser att det 
kommer att skada riksintresset. Länsstyrelsen utesluter inte att bullerskydd 
framförallt längs motorvägarna kan komma att innebära påtaglig skada på 
riksintresset.  
 
Länsstyrelsen anser således att planförslaget i sin nuvarande omfattning inte har 
beaktat riksintresset på ett sådant sätt att riksintresset tillgodoses. Genomförande av 
översiktsplanen i den omfattning som nu föreslås inom delområde 3, 
Kronetorpsområdet, kommer att påtagligt skada de värden som har motiverat att 
området har bedömts vara av riksintresse för kulturmiljövården varför Länsstyrelsen 
vid kommande planläggning kan komma att ingripa vid sin tillsyn enligt 11 kap 10-
11 §§ PBL. 
 
Riksintresse för trafikslagens anläggningar avseende väg och järnväg 
Länsstyrelsen anser att beskrivningen av riksintresse för järnväg för Södra 
Stambanan, Lommabanan och Simrishamnsbanan är tillräckligt beskrivna i 
planhandlingarna och att det redovisar rimlig hänsyn. Länsstyrelsen vill i 
sammanhanget påpeka att syftet med utpekandet av riksintresse för trafikslagens 
anläggningar är att bevara och säkerställa funktionen. Stationernas utpekande som 
riksintresse innebär inte att en utbyggnad av t ex bostäder och verksamheter i dess 
närhet kan klassas som ett väsentligt samhällsintresse.  
 
Länsstyrelsen konstaterar att utredningsområde för vindkraft pekats ut i avsnittet 
Trafik och annan infrastruktur. Utpekandet saknas på markanvändningskartan. 
Utredningsområdet kan komma i konflikt med framtida utbyggnad av 
Simrishamnsbanan. 
 
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte motverkar funktionen av de vägar inom 
kommunen som är utpekade som riksintressen. Det finns dock frågor som kvarstår 
att hantera vid kommande prövningar var gäller t ex buller och närheten till farligt 
gods-led. 
 
Riksintresse för kustzonen samt Natura2000-områden 
Länsstyrelsen anser att planen tagit rimlig hänsyn till riksintresse för kustzonen. 
Inom kommunen finns ett Natura2000-område som även är naturreservat. 
Länsstyrelsen anser att Framtidsplanen tar tillvara och tillgodoser riksintresset inom 
och i anslutning till området på ett bra sätt.  
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Miljökvalitetsnormer 
 
Miljökvalitetsnormer för luft (MKN luft) 
Länsstyrelsen anser att Framtidsplanen saknar tillräcklig redovisning av 
genomförandets påverkan på MKN luft, särskilt dess påverkan på luftkvaliteten i 
Malmö. Planhandlingarna saknar åtgärder och riktlinjer inför kommande prövningar 
och lovgivning för att säkerställa att MKN luft i Malmö inte överskrids. 
Länsstyrelsen kan därför inte utesluta att planens genomförande innebär att MKN 
luft överskrids. Detta leder till att det ställs stora krav på redovisningar i 
efterföljande prövningar t ex detaljplaneläggning. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN vatten) 
Länsstyrelsen konstaterar att ytvattenförekomsten Alnarpsån är idag klassificerad 
som ”vattendrag med dålig ekologisk status”, vilket innebär att MKN vatten för 
Alnarpsån inte innehålls. Planförslaget innebär en ökad andel hårdgjord yta, vilket 
vanligtvis sker både vid ny bebyggelse och vid förtätning av befintlig bebyggelse. 
Detta kan innebära att vattendragets status försämras ytterligare. Länsstyrelsen kan 
inte utläsa ur handlingarna om så kommer att ske. Kommunen bedömer att 
genomförandet av Framtidsplanen i sin helhet inte påverkar MKN för vatten 
negativt. Om kommunens intentioner med ökad fördröjning av dagvatten och krav 
på grönytor genomförs vid förtätning är det möjligt att kommunens bedömning är 
rimlig. Då graden av förtätning och dess effekter i förhållande till möjligheterna att 
genomföra åtgärder inte har utretts tillräckligt går det inte att avgöra om 
planförslaget innebär att MKN går att följa. (se även Risk för översvämning). Vid 
kommande planläggning måste MKN beaktas i de fall en plan kan antas bidra till att 
en miljökvalitetsnorm inte kan följas eller att tillståndet i en vattenförekomst 
försämras. Lämpligen bör frågan redovisas i MKB till efterföljande prövningar. 
 

Lämplig markanvändning med hänsyn till hälsa och säkerhet 
 
Buller 
Burlövs kommun är som helhet mycket utsatt för buller både från järnväg och från 
biltrafik. Planförslaget saknar strategier, vägledning och riktlinjer för hur 
bullerutsatta miljöer ska hanteras vid kommande prövningar eller hur befintlig 
bebyggelse ska få bättre ljudmiljöer. Genomförandet av planförslaget kan innebära 
att riktvärdena för vägtrafikbuller intill bostad överskrids. Behov av åtgärder eller 
begränsningar kan bli aktuellt vid kommande planläggning. Länsstyrelsen anser att 
kommande planering ska utgå från att gällande riktvärden för trafikbuller innehålls 
eller att där avstegsläge kan tillämpas enligt Boverkets allmänna råd hanteras med 
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kompensationsåtgärder. Om inte riktvärdena för buller klaras vid kommande 
detaljplaneläggning kan de bli föremål för statlig överprövning. 
 
Risker kopplade till farligt godsled, miljöfarliga verksamheter och djurhållning 
Kommunen konstaterar att med sitt läge intill stora transportleder är en stor andel 
av befintlig och ny bebyggelse berörda av transporter av farligt gods. Vidare finns ett 
flertal verksamheter som ställer krav på hänsynsavstånd, antingen generellt eller via 
gällande tillstånd. Planhandlingarna redovisar i stora drag var riskkällorna finns men 
det saknas ställningstaganden och vägledning för hur riskfrågor ska hanteras vid 
kommande prövningar. Med tanke på kommunens exponering av olika risker anser 
Länsstyrelsen att en översiktsplan i sådana lägen måste ge vägledning för hur 
efterföljande prövningar ska hantera problematiken. Det är orimligt att hänskjuta 
frågan till kommande planläggning. Länsstyrelsen kan därför inte utesluta att 
riskfrågorna blir föremål för statlig tillsyn. 
 
Länsstyrelsen vill i likhet med samrådsyttrandet upplysa om att avseende 
skyddsavstånd för hästhållning hänvisas till Boverkets Vägledning för planering för och 
invid djurhållning (2011). Texten avseende skyddsavstånd till hästhållning på s 176 är 
därför missvisande. 
 
Lämplig markanvändning med hänsyn till översvämning 
Planhandlingarna visar både befintliga och nya områden som kan komma att bli 
utsatta för översvämning. Det framgår däremot inte i handlingarna om föreslagen 
exploatering är lämplig med hänsyn till risken för översvämning. De övergripande 
försiktighetsmått som redovisas i text återfinns enbart delvis på plankartan. 
Länsstyrelsens bedömning är att de dagvattenåtgärder som behövs för att undvika 
översvämning kan vara svåra att genomföra i sin helhet i kommande 
detaljplaneprövningar. Länsstyrelsens kan därför inte utesluta risk för översvämning 
i områdena 8,9,12,13,14,15,16,17 och 30. De utredningar som presenteras i 
handlingarna visar dessutom att det finns risk för översvämning inom områdena 
5,18,21 och 23. För dessa områden kommer det att krävas särskilda utredningar i 
kommande detaljplaner för att marken ska kunna prövas lämplig för bebyggelse.  
 
Inom de områden som enligt planhandlingarna översvämmas vid ett 100 årsflöde 
från Alnarpsån kan ny bebyggelse enligt Länsstyrelsen inte anses lämplig innan 
skyddsåtgärder har vidtagits för befintlig bebyggelse. Länsstyrelsen ställer sig 
sammantaget tveksam till om det är realistiskt att genomföra de åtgärder som 
behövs för flödesutjämning, till följd av planförslaget, då det samtidigt finns ett stort 
behov av sådana åtgärder sedan tidigare.   
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Sammantaget kvarstår frågor kring översvämning för ett flertal områden vilket kan 
innebära att Länsstyrelsen kan komma att ha invändningar mot kommande 
detaljplaner. 
 

Strandskydd 
En översyn av det utvidgade strandskyddet ska vara genomfört senast den 31 
december 2014. Översynen görs av Länsstyrelsen i samarbete med kommunen. 
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen önskar att utöka det utvidgade 
strandskyddet. Frågan hanteras dock i särskild ordning utanför denna planprocess. 
 

Mellankommunal samordning  
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att ett flertal frågor är 
mellankommunala. Samtidigt finns resonemang kring behovet av t ex bostäder samt 
påverkan på miljökvalitetsnormer för luft där Länsstyrelsen anser att samordning 
inte har skett på ett lämpligt sätt. Därför kvarstår behovet av en redovisning av 
frågan i ett regionalt perspektiv kommande prövningar.  
 
Burlövs kommun hänvisar i flera fall till att man ser sig som en resurs för att uppfylla 
andra kommuners behov av bostadsutveckling. Exempelvis har Lomma kommun 
angivit i sin ÖP (antagen 2010) att man vill ha en balanserad befolkningstillväxt på 
1% per år och det har varit förutsättningen för vad översiktsplanen sedan föreslår av 
förändrade eller nya markanspråk. Burlövs kommun menar att då Lomma kommuns 
Bostads- och markförsörjningsprogram 2012-2025 anger att bostadsbyggandet efter ca 
2017 kommer att minska kraftigt kommer efterfrågan på bostadsrätter i Burlövs 
kommun att öka. En sådan slutsats kräver en tydligare analys och inte minst en 
mellankommunal samordning, en redovisning av planförslagets konsekvenser för 
berörda kommuners översiktsplanering och bostadsförsörjningsplanering. Om 
Lomma kommun bedömer att man inte klarar att hantera sin befolkningsutveckling 
inom kommunens egna gränser eller att kommunens verksamhetsutveckling kräver 
ökad inpendling från boende från Burlövs kommun måste detta tydligt framgå av 
Framtidsplanens handlingar liksom konsekvensbeskrivas. Vad gäller bostadsbehovet i 
relation till den egna kommunen har Lomma kommun enbart bekräftat 
Framtidsplanens förslag att samordna studentbostäder för Alnarp. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen inte angivit vilka åtgärder som ska vidtas 
för att Framtidsplanen sammantaget inte ska öka bilpendlingen in till Malmö och 
Lund vilket i så fall kan ge försämrad luftkvalitet och att miljökvalitetsnormerna för 
luft överskrids.  
 
Länsstyrelsen anser vidare att frågor som rör ianspråktagande av jordbruksmark för 
Skånes del är en viktigt mellankommunal fråga av regional betydelse. 
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Jordbruksmarken är en begränsad och ändlig resurs både regionalt, nationellt och 
globalt. Ianspråktagandet blir vid tätortsutbyggnad irreversibelt och det är därmed 
en större fråga än hur stor andel jordbruksmark som tas i anspråk inom den egna 
kommunen. Ju mer jordbruksmark som tas i anspråk för ny bebyggelse i en 
kommun, ju mer måste övriga kommuner begränsa sin utbyggnad för att resursen 
som helhet ska värnas. Här måste varje enskild kommun i sin översiktsplan visa på 
faktiskt behov och hur man hanterar utbyggnaden på jordbruksmark mycket 
restriktivt sätt, vilket inte Länsstyrelsen anser att Burlövs kommun i Framtidsplanen 
har gjort. 
 

Länsstyrelsens övriga synpunkter 
 

Länsstyrelsens synpunkter avseende hänsynskraven enligt 2 kap PBL -  
Behov av att ta mark i anspråk 
Planläggning och prövningen om lov/förhandsbesked ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för 
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 
som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vidare ska bestämmelserna 
om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska 
tillämpas.  
 
I Framtidsplanen har kommunen redovisat att en befolkningstillväxt som under 
senare år inneburit en ökning på i genomsnitt 1% per år. Detta skulle ge ett behov 
av ca 1670 bostäder under planperioden fram till 2030. Kommunen har idag en 
planberedskap som möjliggör för ca 1500 bostäder. Framtidsplanens 
befolkningsscenario för ca 24 000 till 2030 med ca 400 invånare/år skulle innebära 
en befolkningsökning på, dvs nästan det dubbla, dvs ca 2%. Kommunen anger att 
man resursmässigt vad gäller t ex skolutbyggnad maximalt kan klara av en sådan 
utbyggnadstakt. Kommunen visar med sin genomgång av möjligheter till förtätning 
och komplettering av framförallt befintliga bebyggelseområden, att det är möjligt att 
även utan Kronetorpsområdet kunna hysa bostäder för 24 000 invånare till 2030, 
dvs ca knappt 3 300 bostäder. Länsstyrelsen kan samtidigt konstatera att den 
bostadsutbyggnad som planen sammanlagt möjliggör uppgår till nästan det dubbla, 6 
780 bostäder, där Kronetorpsområdet står för knappt hälften. Kommunen skulle då 
kunna vara bostadsort för drygt 30 000 invånare. Detta innebär att omfattningen av 
utbyggnadsområden motsvarande bostäder för en befolkningsutveckling på nästan 
3%.  
 
Länsstyrelsen anser att kommunens befolkningsplanering hänvisar allt för 
schablonmässigt till befolkningsprognoser för regionen i stort, hänvisning till 
bostadskö, framtida bostadsbrist i grannkommunerna mm. Det saknas analyser och 
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bedömningar av vad dessa faktorer skulle innebära av ett faktiskt ökat bostadsbehov 
för den egna kommunen. Länsstyrelsen ifrågasätter därför den redovisade 
befolkningsutvecklingen redan för nivån som visionen anger med +2%.  
 
Länsstyrelsen anser att kommunen i sin markanvändningskarta har att peka ut den 
markanvändning som är lämplig och möjlig inom planperioden. Kommunen anger 
att man idag har en god planberedskap men att det pga den 
byggmarknadsekonomiska situationen inte byggs. Länsstyrelsen anser att 
Framtidsplanen pekar ut nya utbyggnadsområden där det finns ekonomiska 
intressenter snarare än där det ur ett allmänt perspektiv är lämpligt.  
Konsekvenserna blir att genomförandet av utbyggnadsområden, och då särskilt 
Kronetorpsområdet, inte är kopplat till ett kommunalt behov och att 
konsekvenserna av en sådan utbyggnad dessutom kommer att ske i konflikt med ett 
flertal allmänna och statliga intressen, i detta fallet riksintresse kulturmiljö. 
Länsstyrelsen anser därför att Framtidsplanen inte kan anses uppfylla kraven enligt 2 
kap PBL 
 
Kommunen anger att antalet arbetstillfällen till 2030 antas ligga på 11 000. Vad 
detta innebär av markanspråk för verksamheter/arbetsplatser framgår inte. 
Framtidsplanen anger att behovet av arbetsplatser i teorin bygger på att kommunens 
invånare ska kunna arbeta inom kommunens gränser, vilket är proportionen mellan 
boende och arbetsplatser idag. Länsstyrelsen anser att detta är ett resonemang som 
inte visar Burlövs roll i regionen idag där det både sker en stor arbetspendling. För 
befolkningsutvecklingen på 2% hänvisar dessutom Framtidsplanen i stor grad till 
aspekter som inte är kopplade till kommunens egna verksamheter/arbetsplatser, 
vilket gör att Länsstyrelsen inte kan bedöma om kommande markbehov för 
verksamheter är rimligt. 
 

Länsstyrelsens synpunkter avseende kraven på vägledning enligt  
3 kap 2 § PBL 
Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas 
och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Kommunens ÖP 
och har således en vägledande roll både vid kommunens prövningar och för andra 
myndigheter, vilket ställer stora krav på tydlighet. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att planhandlingarna är sådana att det är svårt att få en 
överblick av vilka riktlinjer och hänsynstagande som kommunen avser ska gälla vid 
kommande prövningar för kommunens olika delar. Det gäller framförallt den redan 
byggda miljön. Redovisningen har i flera fall karaktär av mål och visioner snarare än 
ställningstaganden. Länsstyrelsen anser även att det är problematiskt att så pass 
många frågor generellt hänskjuts till detaljplan utan att Framtidsplanen ger 
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vägledning hur olika sakfrågor bör och ska hanteras i kommande planläggning. 
Länsstyrelsen anser att det inte är en orimlig uppgift för en kommunomfattande 
översiktsplan för Burlövs kommun. 
 
Markanvändningskartan 
Planhandlingarna redovisar en sammanfattande markanvändningskarta samtidigt som 
det finns sammanfattande kartor för respektive tema som har karaktär av 
reglerande/vägledande markanvändningskartor (grönt och värdefullt s 52, 
delområden s 90, trafik och infrastruktur s 131). Länsstyrelsen anser att den slutliga 
markanvändningskartan tydligare bör sammanfoga ställningstaganden för hela 
kommunen och dess olika delområden. Länsstyrelsen saknar i 
markanvändningskartan ställningstaganden om t ex områden lämpliga för förtätning. 
Vidare redovisar kommunen en etappindelning för kommunens utveckling. Denna 
saknas på markanvändningskartan, vilket innebär att statusen för en tänkt 
etapputbyggnad är oklar vid kommande prövningar. Vidare är det otydligt hur 
vattenområdet är tänkt att hanteras. Länsstyrelsen kan samtidigt konstatera att 
merparten av vattenområdet ligger inom strandskydd och fredningsområde för fisk, 
vilket i sig är begränsande. 

 
Samordning med nationella och regionala mål, planer och program 
Länsstyrelsen anser att genomförandet av översiktsplanen på flera punkter kan 
komma att ske i strid med framförallt det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen d v s planförslaget kommer inte att medverka till att miljökvalitetsmålen 
kommer att nås eller att planen kommer att leda till Hållbar utveckling. 

 
Skånska åtgärder för miljömålen 
 
Hållbara transporter – stationsnära byggande, bilberoende och framtida infrastruktur 
Kommunen ska enligt planhandlingarna verka för 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. Det framgår inte hur situationen 
ser ut idag eller hur kommunen avser att genomföra detta mål.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens satsning på utbyggnad i stationsnära läge 
och lägen som redan har service, teknisk infrastruktur och kollektivtrafik. Samtidigt 
konstateras att Burlöv trots sina starka kollektivtrafikstråk har hög bilpendling. I det 
sammanhanget går det inte enbart att schablonmässigt hänföra till avstånd mellan 
bostad och t ex tågstation som skäl för byggande. Här är bostädernas sammantagna 
relation till läge, station, service och attraktiva gång- och cykelvägar viktigt att väga 
samman. Länsstyrelsen anser att det för Burlövs del viktigt att först prioritera och 
utveckla de mest stationsnära lägena för bostäder och service och successivt växa 
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utåt för att bygga tydliga sammanhang från början för att kollektivtrafiken ska kunna 
konkurrera med bilen i vardagen. Planförslaget reglerar inte utbyggnaden av 
bostäder på ett sådant sätt att de boende blir oberoende bil. Länsstyrelsen anser att 
sådana förutsättningar finns i Burlövs kommun. Närheten till motorvägen mot t ex 
Malmö och Lund innebär att bilen blir attraktiv för dagliga resor. Planförslaget ger 
motstridiga besked om i vilken ordning utbyggnaden ska ske, framförallt vad gäller 
Kronetorpsområdet, vilket innebär att exploatering relativt långt bort från stationen 
kan förväntas ske före en förtätning i mer stationsnära lägen. Ett sådant 
genomförande av planen kommer därmed riskera att bidra till att försämra klimatet 
genom ökade utsläpp av koldioxid, vilket strider mot nationella mål. Därmed 
kommer inte planen till att bidra till långsiktig hållbar livsmiljö.  
 
Lommabanan och Simrishamnsbanan är infrastrukturprojekt som framhålls i den 
regionala infrastrukturplanen, RTI-planen, men som inte finns med i de planerade 
investeringarna för 2010-2021. Det är därför mycket osäkert när de kan 
genomföras. Länsstyrelsen vill påpeka att framtida station i Arlöv inte finns med i 
RTI-planen och är inte utpekat av Trafikverket som kommande riksintresse. De 
förändringar som därför föreslås måste därför vara möjlig och lämplig oberoende av 
ny infrastruktur. 
 
I Framtidsplanen föreslås nya vägstrukturer i anslutning till delområde 19. Dessa 
föreslås på jordbruksmark och utan en beskrivning i handlingarna som motsvarar 
åtgärdsvalsanalys d v s en beskrivning av varför vägen behövs och vilka steg 1-4 som 
behöver genomföras. Precis som för byggande i övrigt måste behovet och 
konsekvenserna av ny infrastruktur konsekvensbeskrivas. Nya vägar ger generellt 
inducerad trafik, dvs då en ny väg genererar mer trafiken utöver det faktiska behovet 
av att komma fram. 
 
Hushållning med mark och vatten - brukningsvärd jordbruksmark 
Av både Plan- och bygglagen (2 kap) och Miljöbalken (3 kap) framgår att hänsyn 
måste tas till föreliggande behov när mark- och vattenområden planläggs, och att 
företräde ska ges sådan användning som medför en god hushållning från allmän 
synpunkt. Enligt 3 kap 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning att stationsnära bebyggelse kan 
anses vara ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap 4 § MB. 
Länsstyrelsen är positiv till byggande i stationsnära lägen (max 1,5 km från befintlig 
station) men anser att kommunen inte har visat att behovet av bostäder och 









Framtidsplanen för Burlövs kommun vill ge en tydlig inriktning för 
den fysiska miljön och en långsiktig samhällsutveckling - miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt. Framtidsplanen är en översiktsplan. Alla kommuner 
ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. 

Människan och mötesplatser står i centrum i Framtidsplanen. Burlöv 
ska bygga vidare på sin mångfald, närhet, mångsidiga befolkning, goda 
kollektivtrafik, sina vackra rekreationsområden, blandade bebyggelse, 
livaktiga arbetsplatser och sitt levande kulturliv. Burlöv tar stort regionalt 
ansvar genom att möjliggöra bostäder och arbetsplatser i stationsnära lägen. 
I planen beskrivs hur mark- och vattenområden samt hur den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Framtidsplanen innehåller  
ställningstaganden med konsekvenser på kortare och längre sikt fram till 
cirka år 2030 med utblick mot år 2050.

FRAMTIDSPLAN FÖR BURLÖVS KOMMUN
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