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/Sändlista/ 

Lagakraftbevis för detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, 
Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun, Skåne län 

Kommunstyrelsen antog den 15 juni 2015 (§ 84) detaljplan för del av Kronetorp 
1:1 m fl, Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun.  

Länsstyrelsen beslöt den 2 juli 2015 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) att prövning av kommunstyrelsens beslut inte ska ske. 

Då kommunens beslut inte överklagats enligt 13 kap 3 § plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) har beslutet vunnit laga kraft den 16 juli 2015. 

Mareile Walter 
Planarkitekt 

Kopia samt lagakrafthandlingar till 

Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
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PLANBESKRIVNING 
HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 
- Planbeskrivning (denna handling)
- 2 plankartor med planbestämmelser
- Illustrationskarta
- Fastighetsindelningskarta
- Miljökonsekvensbeskrivning

Övriga handlingar som finns tillgängliga på planeringsavdelningen och på kommunens 
hemsida: 
- Grundkarta
- Fastighetsförteckning
- Bullerutredning  Kronetorp  (Ramböll) 2014-04-08 
-Arkeologisk utredning steg 2(RAÄ) 2011 

- Byggnadsantikvarisk utredning 2013 
- Kulturhistorisk utredning 2013 
- Geotekniskt utlåtande (Ramböll) 2010-05-17 
- Förutsättningar Dagvattenhantering (VA-syd) 2013 
- Naturinventering (Naturcentrum) 2010-03-18 
- Inventering fladdermusfaunan Kronetorps park 2014-05-08 
- Förslag på åtgärder som gynnar fladdermusfaunan 2014 
- Markundersökningsrapport, översiktlig miljöteknisk

markundersökning. (Ramböll) 2014-05-13 
- Markundersökningsrapport, fördjupad miljöteknisk

markundersökning. (Ramböll) 2014-12-22 
- PM Kompletterande markundersökning (Ramböll) 2015-05-04 

PLANENS SYFTE  
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra 4 kvarter med flerbostadshus 
väster om gården, samt en mer småskalig bostadsbebyggelse norr om gården. Planen syftar 
även till att säkerställa bevarandet av kulturhistoriska värden i befintlig bebyggelse, park- och 
naturområden. 

PLANDATA 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger i den östra delen av Burlövs kommun, väster om trafikplats Kronetorp. 
Området gränsar till jordbruksmark samt till Kronetorpsvägen, E22 (Stockholmsvägen) och 
Lundavägen. 

Areal 
Planområdet omfattar ca 13 ha. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
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Markägoförhållanden 
Planområdet omfattar del av fastigheten Kronetorp 1:1 som ägs av Kronetorp Park AB, samt 
del av fastigheten Tågarp 17:1 som ägs av Burlövs kommun. 

Orienteringsbild. Röd markering visar planområdets utbredning 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAPITLET MILJÖBALKEN 
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm. 

En särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och finns bifogad till plan- 
handlingarna. I miljökonsekvensbeskrivningen görs en samlad bedömning av den inverkan 
planens genomförande medför på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
Planen vann laga kraft 2015-07-16 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Framtidsplan för Burlövs kommun  
ÖP 12 antagen 140422, Laga kraft vunnen 140522 

Från Framtidsplanen ”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 detaljplan. Vidare måste de miljöpåverkande faktorerna 
hanteras såsom buller, klimatförändringar och risker. Det storskaliga odlingslandskapet 
bevaras utanför väg E22. 

Det har hållits en arkitekttävling för området. Den föreslagna bebyggelsen (närmast 
Kronetorpsgården) 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 
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 2 filer och trädrader blir denna ett 
karaktärsskapande element i det nya området som på ett naturligt sätt förbinder detta mot 
Burlöv Center och stationen. 

Från Framtidsplanen ”Stadsbebyggelse och mötesplatser” 
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 målpunkterna 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. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
Planen vann laga kraft 2015-07-16 
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Detta innebär möjlighet att bygga ”stad” med kringbyggd tät kvartersbebyggelse och 
citykänsla. Kringbyggd 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. 

Sedan samrådsskedet har Burlövs kommun antagit en ny Översiktsplan. Av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande till översiktsplanen kan utläsas att frågan om ianspråktagande av 
jordbruksmark inte är motiverad samt att kommunen inte har visat att behovet av bostäder 
och verksamheter inte går att lösa på annan plats. Det påpekas även att utbyggnadsområden 
föreslås där det finns ekonomiska intressenter snarare än där det är lämpligt ur ett allmänt 
perspektiv. 

Riksintressen 
Kronetorpsområdet berörs av flera olika riksintressen. Burlöv kommun har tagit ställning för 
riksintresset station innanför motorvägarna och innanför kommungränsen i det i 
översiktsplanen valda 2030-bebyggelsescenariot. Inom dessa stationsnära ytor bedömer 
kommunen att tät blandad bebyggelse är den lämpligaste markanvändningen. Utanför 
motorvägarna bedömer kommunen trots de stationsnära lägena att riksintresse kulturmiljö 
och odlingsmarken ska värnas för framtiden enligt ÖP, Framtidsplan för Burlövs kommun.  

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
Planen vann laga kraft 2015-07-16 
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Riksintresse för kustzonen 
Området berörs av riksintresse för kustzonen likt övriga delar av Arlöv. Riksintresset innebär 
att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar natur- och 
kulturvärdena. Det utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riksintresset för kustzonen. 

Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård M77 Burlöv.  
Uttryck för riksintresset är:  
”Slättbygdens öppna sammanhängande odlingslandskap. De fria vyerna med skarp åtskillnad 
mellan tätort och odlingslandskap och det lokala vägnätet som sammanbinder storgårdar, 
sockencentrum, egnahemsområde och tätort med varandra samt med de större regionala och 
nationella kommunikationsstråken. Burlövs kyrkby med tät bebyggelse, prästgård, skola och 
sockenstuga. Kronetorps gård med allésystem, park- och trädgårdsmiljö, storskaliga 
ekonomibyggnader, samband med odlingslandskapet samt tillhörande holländaremölla med 
dominerande läge i landskapet.” 

Områdets landskapsbild är starkt påverkat av barriärskapande infrastruktur. Kronetorps 
gård och park är av stort intresse som kulturmiljö, trots tidigare förändringar i gårdens 
omgivningar. De historiska sambanden anses starka då gården är utbruten ur Burlövs by och 
därtill är ålderdomlig och välbevarad. Siktlinjen och allén från korsningen Kronetorpsvägen 
och Lundavägen upp mot gården är särskilt viktiga att bevara, likaså gården med sin 
bebyggelse, parken och i viss mån, Gamla Lundavägen. Kronetorps gård har samband med 
odlingslandskapet söderut via parken och Kronetorps mölla. Från möllan och Burlövs 
egnahemsområde kan odlingslandskapet både överblickas och nås via mindre stigar 
respektive landsvägar.  

Sammanställning av befintliga och framtida natur- och kulturstigar från Framtidsplan för Burlövs kommun. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
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Framtidsplanen tar ställning för att 
bygga stationsnära bostadsbebyggelse i 
riksintresset för kulturmiljö i 
Kronetorpsområdet som helhet. 
Planförslaget innebär att delar av den 
öppna jordbruksmarken kring 
Kronetorps gård ersätts av bebyggelse. 
Förändringen bedöms inte innebära 
påtaglig skada på upplevelsen av eller 
det visuella intrycket av gårdsmiljön. 
Allén som leder upp till gården, 
gårdsbebyggelsen (huvudbyggnaden, 
flyglarna och ekonomibyggnaden) samt 
parken och befintlig gatstensbeläggning 
kommer att skyddas av 
bevarandebestämmelser vilket bedöms 
medverka till kulturmiljöns bevarande. 
Den historiska analysen, utförd i 
samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen 
undersökte de historiska och 
kulturgeografiska sambanden i 
Kronetorpsområdet med analys av 
geografiska platser varifrån sambanden, 

idag, kan upplevas. Analysen pekar ut siktlinjen mellan Kronetorps gård och Kronetorps 
mölla som särskilt viktig för bevarande av dessa samband. Planerade bullerskydd är förlagda 
så att denna siktlinje inte påverkas.  

Detaljplanen ger kulturhistoriskt skydd avseende befintliga byggnader, befintlig 
markbeläggning och befintlig parkmiljö. 

Riksintresse för väg E6/E20 och väg E22 
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i det nationella stamvägnätet som är av 
riksintresse. Riksintresset berörs inte av exploateringen. Ett skyddsavstånd av minst 50 m på 
vardera sidan om vägen ingår i vägområdet. 

Strukturplan 
I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen påbörjades arbetet med en 
strukturplan för Kronetorpsområdet. Ett flertal studier har tidigare gjorts och under 2013-14 
genomfördes en arkitekttävling för att få fram en skelettplan för allmänplatsmark i hela 
Kronetorpsområdet. Vinnande förslag blev BurLOVE av Nyréns arkitekter AB, Sweco 
Infrastructure AB och NAI Svefa AB. 

Siktlinjen mellan gården och möllan hindras inte av bullerskydden. 

 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
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Illustration från vinnande förslag BurLOVE. Illustration: Nyréns arkitekter AB 

Ortsanalys 
En ortsanalys för Arlöv togs fram 2003 av Scandiaconsult AB. Syftet med analysen var att 
beskriva Arlövs karaktär och vad som är viktigt att ta fasta på vid utvecklingen av orten. I 
ortsanalysen ges följande rekommendationer för den fortsatta planeringen: tydliggör Arlövs 
kvaliteter, inlemma Burlövs Center i tätorten, ge orten en tydlig avgränsning, utveckla 
grönstråken, minska barriärerna, variera bostadsbeståndet och förstärka den historiska 
knutpunkten korsningen Lommavägen – Lundavägen - Dalbyvägen.  

Arkitekttävling – boende för äldre 
2011-2012 hölls en arkitekttävling om bebyggelse med bostäder för äldre vid Kronetorps 
gård. Det vinnande förslaget ”Kronetorps trädgårdar” är utarbetat av Johan Celsing 
arkitektkontor. I juryns utlåtande beskrivs förslaget: ”Kronetorps trädgårdar är ett gediget 
och robust förslag som framhäver och utvecklar den karaktär som finns i Kronetorps gård. 
Bostäderna har mycket höga kvaliteter som passar för alla kategorier av boende”. För det 
fortsatta arbetet rekommenderade juryn att man ska studera och utveckla: entréer mot gator, 
den utökade alléns bredd och parkeringsplatsers utformning.  

Ny bebyggelse och Kronetorps Gård. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB
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Detaljplan 
Planområdet saknar gällande detaljplan. 

Bevarandeplan 
Kronetorps gård är omnämnd i kommunens bevarandeplan. Syftet med bevarandeplanen är 
bland annat att ligga till grund för skyddsbestämmelser i områdesbestämmelser och 
detaljplan. De byggnader som omnämns i bevarandeplanen har bedömts vara 
bevarandevärda och har valts ut för att representera kommunens historia, olika kulturmiljöer 
och byggnadsstilar.  

Kronetorps Gård mot allén och den stenbelagda körbanan. Foto: Johan Celsing arkitektkontor AB 

En byggnadsantikvarisk utredning har genomförts som dokumenterar och fördjupar 
kunskapen om de värden som finns i den befintliga bebyggelsen med tillhörande park. 

Körytorna på Kronetorps gård är belagda med gatsten och kan vara samtida med 
gårdsplanen och de äldre uthusen. Infarten till gården börjar vid Lundavägen och sträcker sig 
över jordbruksmarken fram till huvudbyggnaden. Den har ändrats något i sin sträckning 
intill Lundavägen och kantas av en gammal, biotopskyddad trädallé. Söder om 
gårdsbebyggelsen finns ett större parkområde, som troligtvis anlagts som jaktpark när gården 
byggdes. Parkområdet innehåller en stor mängd gamla och fullvuxna träd och har kortats av 
i samband med att väg E22 byggdes. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
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Renoveringar och eventuella ombyggnader av de byggnader som berörs av bevarandeplanen 
bör göras i samråd med bygglovshandläggare och byggnadsantikvarisk expertis. Enligt 
bevarandeplanen gäller generellt att mangårdsbyggnaderna är välbevarade. Flygel- och 
ekonomibyggnaderna är i regel inte lika välbevarade som mangårdsbyggnaderna men har ett 
stort värde för gårdsbilden. Vid färgsättning och val av fasadmaterial bör man se till att 
traditionen följs och att mangårdsbyggnadens dignitet bibehålls i förhållande till 
uthusbyggnaderna.  

Aktuella projekt i närområdet 
Förutom det som anges i Framtidsplanen för Burlövs kommun angående 
utbyggnadsområden i planområdets närhet, pågår också en diskussion kring Burlövsbadets 
framtid. Badet är i behov av en omfattande renovering alternativt en nybyggnad. 
Verksamheten drivs av kommunen och gästas årligen av 130 000 besökare. 

Ett annat betydande projekt i området är Trafikverkets utbyggnad av fyrspår mellan Malmö 
och Lund. Banverket arbetar också med att minska barriäreffekten, förbättra möjligheterna 
att korsa järnvägen och utveckla åtgärder för att minska bullerstörningar. Burlöv C kommer i 
samband med detta att byggas ut till en pendlarstation vilket innebär kraftigt utökade 
tåguppehåll och behov av att bygga om stationen för att längre tåg ska kunna stanna. Detta är 
även ett önskemål från Burlövs kommun, eftersom plattformarnas nuvarande längd endast 
tillåter att Pågatåg stannar vid stationen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR   
Behov av bostäder 
Burlövs kommun har sedan miljonprogrammets dagar haft en låg nyproduktion av bostäder 
men ändå en växande befolkning. Detta har gjort att kommunens bostadsbestånd är fyllt och 
andelen trångbodda är hög. Kommunens bostadsbolag Burlövs bostäder har 6000 personer i 
sin bostadskö. Det finns ett undertryckt behov av bostäder. Kommunen äger mark norr om 
Lundavägen mellan Kronetorpsvägen och Mossvägen. Inom detta område ska ett nytt 
badhus och en park byggas. Planering har initierats för detta. När byggnation är klar finns 
det förutsättningar att bygga bostäder på den mark som det nuvarande badhuset ligger på. I 
övrigt äger kommunen mark i sämre kollektivtrafiklägen, utanför motorvägarna och inom 
Kronetorpsområdet söder om Lundavägen i anslutning till Åkarp. Kommunen driver flera 
diskussioner med ägarna till fastigheter där förtätning är möjlig, men detta är en utdragen 
process och Burlövs kommun har behov av nya bostäder redan idag. 

Det finns ett utbyggt cykelvägnät i Svenshögsområdet och längs med Lundavägen. Dessa 
områden kan enkelt knytas till planområdet. Svenshögsområdet längs den befintliga 
markvägen mot möllan via den befintliga cykelbron över Kronetorpsvägen. Cykelvägen längs 
Lundavägen kräver bara en plankorsning för att få kontakt med planområdet. Kopplingar 
mellan befintliga gång– och cykelvägar och planområdet regleras i exploateringsavtal. 

Det är av största vikt att området bebyggs med blandade upplåtelseformer så som hyresrätt, 
äganderätt och bostadsrätt. Detta för att främja social blandning och ett mindre 
boendesegregerat samhälle. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
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Befintlig bebyggelse 
Planområdet är till stora delar obebyggt. En del av området upptas av Kronetorps gård med 
tillhörande parkområde. Den äldre gårdsbebyggelsen beskrivs närmare i avsnittet Bevarande 
av kulturhistorisk bebyggelse. Norr om gården finns två bostadshus.  

Disposition av tomten 
Planförslaget möjliggör bostadsbebyggelse samt blandade verksamheter som till exempel 
kontor och handel, som även inkluderar befintlig gårdsbebyggelse. Den äldre 
gårdsbebyggelsen bevaras och får ett nytt innehåll och delar av den befintliga parken söder 
om gården blir tillgänglig för allmänheten och kommer att utgöra en ny grön oas i den östra 
delen av Arlöv. 

Ny bebyggelse lokaliseras framför allt till ett område väster och norr om gårdsbebyggelsen. 
Bebyggelsen avser att i samspel med den befintliga bebyggelsen skapa gatu- och gårdsrum 
som ger skydd mot både vindar och buller. Bebyggelsen är första etappen i arbetet med att 
knyta ihop gårdsområdet med stationsområdet. 

Gårdsrum. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB 

Verksamheterna inom planområdet föreslås trafikmatas via allén i väster från Lundavägen, 
samt via befintlig tunnel under E22 i söder. Befintlig alléplanterad väg till gården föreslås i 
planen att fungera som gång- och cykelväg. Allén kompletteras med en trädrad och ett 
körfält för biltrafik på vardera sida. 

Verksamheter som medges i planen 
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse och bevara gårdsmiljön.  
Inom den befintliga gårdsbebyggelsen; husens bottenvåningar samt utmed allén, ska det 
finnas möjlighet för begränsad handel och publika verksamheter att etablera sig. I befintliga 
gårdsbyggnader och kompletterande bebyggelse i anslutning till denna medges en blandad 
verksamhet med kontor, skola, service och bostäder. Exempel på publik och blandad 
verksamhet kan vara: frisör, kiosk, cykelverkstad, café, smådjursveterinär, spa, 
konferenslokaler, restaurang, mäklare och liknande. Det är viktigt att tänka på om 
verksamheten kommer medföra lukt, buller eller andra störningar på kvällar, nätter och 
helger, då grannar kan bli särskilt störda. Omfattande hantering av kemikalier och avfall får 
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inte förekomma. 
Planområdets kultur- och rekreationsvärden, samt närhet till regionala vägar bedöms ur ett 
lokalt såväl som regionalt perspektiv ge goda förutsättningar för de verksamheter som planen 
avser. Planområdet är beläget nära Burlövs station, som kommer att utvecklas till en 
pendlarstation med hög turtäthet.  

Bevarande av kulturhistorisk bebyggelse 
En byggnadsantikvarisk utredning har utförts av Malmö museer som ger följande råd och 
riktlinjer vid ändringar av byggnader, park och gatubeläggning. Det finns även ytterligare råd 
i den byggnadsantikvariska utredningen som kan vara användbara, vid tolkning av de 
punkter som överförts till planbeskrivningen, vid bygglovshantering. 

q1 - Byggnad 1 (mangårdsbyggnaden) 
-Byggnaden får inte förvanskas eller byggas till. Det innebär att volym, takform, dörr- och
fönstersättning ska bevaras liksom fasad- och takmaterial. Om färgsättningen eller andra
detaljer ska ändras ska det baseras på dokumenterat historiskt utseende.
-Vid ändring av fönstren ska de utföras i traditionell stil i trä enligt äldre, om möjligt
dokumenterat utseende.
-Traditionella material ska användas.

q1 - Byggnad 3, 4, 5 och 7 (ekonomibyggnader och svinhus) 
- De olika byggnadsdelarnas gamla funktion ska vara avläsbar. Fönsterutformningen
avspeglar äldre funktion (större fönster vid västra gavlarna på byggnad 5 och 3, i övrigt
stallfönster) liksom detaljer såsom murade skorstenar, och på svinhuset (7) igenmurade
svinluckor.
- Gula tegelfasader får inte putsas eller på annat sätt täckas över.
- Vid ändring av dörr- och fönstersättning ska äldre utformning vara vägledande.
- Befintliga fönster i västra delen av byggnad 5 (8 st höga tvåluftsfönster i trä, sidohängda,
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utåtgående med spröjs) bör bevaras och renoveras. Om de byts ska nya fönster vara så lika 
original som möjligt vad avser indelning, hängning, dimensioner och profiler på karmar och 
bågar, material och färgsättning. 
- Vid upptagning av nya dörrar eller fönster ska dessa i första hand placeras där det tidigare
funnits öppningar i murverket. Ingrepp i ursprungligt murverk ska inte tillåtas annat än i
undantagsfall.
- Traditionella material och kulörer ska användas. Enstaka inslag kan göras med moderna
material och utformning.
- Äldre befintliga portar i trä kan med fördel behållas, alternativt ska de återskapas med
samma utseende.
- Den lägre byggnadsdelen som sammanlänkar byggnad 5 och 4 kan rivas.
- Taken ska vara belagda med antingen svart papp eller fibercementplattor (korrugerade eller
kvadratiska). Takkupor ska inte uppföras.

q1 - Byggnad 6 (norra flygelbyggnaden) 
- Byggnaden får inte byggas till.
- Takkupor får endast uppföras i begränsad storlek och omfattning.
- Traditionella material ska användas.
- Skorstenar ska bevaras.
- Äldre tvåluftsfönster i trä (sidohängda, utåtgående med en tvärgående spröjs) bör bevaras
och renoveras. Om de byts ska nya fönster vara så lika original som möjligt vad avser
material, indelning, hängning samt dimensioner och profiler på karmar och bågar

f1 - Byggnad 8 (magasin) 
- Värdefulla karaktärsdrag är byggnadens volym samt faluröda fasader med vita detaljer.
- Takkupor ska inte uppföras.

q1 - Byggnad 10 (äldre tjänstebostad i norr) 
- Traditionella material ska användas. Likt befintligt (putsade fasader, lertegelpannor på
taket, fönster i trä) eller enligt äldre dokumenterad utformning.
- Fönstren ska bevaras likt befintliga, alternativt enligt äldre dokumenterad utformning.
- Eventuella tillbyggnader ska vara underordnade befintlig byggnad, och ska inte placeras
mot söder.

q2 - Park, trädgård och alléer 
- Den västra delen av trädgården, som ligger söder om mangårdsbyggnaden (1) och södra
flygelbyggnaden (2), ska inte bebyggas och bör skyddas från bebyggelse i detaljplan genom
exempelvis prickmark.
- Marklov bör införas för fällning av större träd i trädgården, framför allt gäller det den stora
blodboken.
-Vid fällning av träd ska krav på återplantering ställas.
- Parken söder om trädgården bör vara tillgänglig för allmänheten. Kommunen håller på att
ta fram en skötselplan för park och trädgård. Denna ska knytas till exploateringsavtalet och
ska därför vara färdig innan detaljplanen kan antas.
- Allén som leder västerut från mangårdsbyggnaden har ett stort värde och ska bevaras och
kompletteras där träd saknas. 
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q2 - Gårdsplan och gatubeläggning 
- Gårdsplanerna (en vid mangårdsbyggnaden och en vid ekonomibyggnaderna) ska hållas
obebyggda och öppna.
- Ny byggnad kan uppföras mellan de båda gårdsplanerna.
- Vårdträd framför mangårdsbyggnaden ska skyddas genom att marklov för fällning införs i
detaljplan. Vårdträd ska ersättas enligt krav på plankarta.
- Vägar belagda med smågatsten med mittremsa i svart gatsten ska bevaras med bibehållen
beläggning.

f1 - Tillkommande bebyggelse 
Den byggnadsantikvariska utredningen ger även råd och riktlinjer för de nybyggnader som 
enligt planen kan uppföras i anslutning till Kronetorps gård.  
- Om byggnad 2 (södra flygelbyggnaden) rivs ska den ersättas med en ny byggnad.
Det är av avgörande betydelse för gårdens karaktär att gårdsplanen framför
mangårdsbyggnaden är inramad med flygelbyggnader. En ny byggnad ska ha samma
placering och planform som befintlig. Det är av stor vikt att byggnaden får
ett uttryck (volym, höjd, material och färgsättning) som gör att den är anpassad till platsen
och smälter in som ny flygelbyggnad. Takformen ska vara sadeltak och
höjden ska inte överstiga norra flygelbyggnadens (6) höjd.
- En ny byggnad kan uppföras i nordsydlig riktning öster om flygelbyggnaderna (2,
6). På så vis återgår man till den äldre strukturen, med gårdsplanen vid ekonomibyggnaderna
avskild från den vid bostadshusen. Det är av stor vikt att
byggnaden får ett uttryck (volym, höjd, material och färgsättning) som gör att den är
anpassad till platsen och smälter in. Takformen ska vara sadeltak och höjden ska
inte överstiga ekonomibyggnadernas höjd (3, 4 och 5).
- Ny bostadsbebyggelse norr om gårdsbebyggelsen bör uppföras som enfamiljshus eller
parhus. Utformning vad gäller material, volym och placering anpassas till
byggnad 10. I övrigt kan husen ha ett modernt formspråk. Husen får ha högst 2 våningar.
- Ny bebyggelse kan i begränsad omfattning uppföras söder om byggnad 3, på yta som
historiskt sett varit trädgård. Bebyggelsen här anpassas i höjd och volym till den äldre
gårdsbebyggelsen. Detta beroende på att sambandet mellan gården
och park/trädgård är av betydelse och inte bör störas med alltför storskalig
bebyggelse. Hus i detta läge bör vara i 2 plan.
- På grund av motorväg och vegetation finns inga siktlinjer från gården mot till
exempel Burlövs kyrkby att ta tillvara. Ur den synvinkeln finns därför inga hinder för
nybyggnation öster om gården.
- Från uppfarten till gården, väster om mangårdsbyggnaden, är Kronetorps mölla
synlig. Detta är en siktlinje man med fördel kan beakta i planarbetet.

Hållbarhet 
Ambitionen är att ge planområdet en miljöprofil. En långsiktig hållbar utveckling är en 
förutsättning för vår och kommande generationer. En viktig utgångspunkt i en långsiktigt 
hållbar utveckling är livscykelperspektivet. Ett hållbart byggande innebär att hänsyn tagits till 
miljö, sociala och ekonomiska aspekter. Viktiga parametrar att beakta är energi, material, 
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inomhusmiljö, innovativ design och vattenresursanvändning. För verksamheterna väljs 
lämpliga miljömärkningssystem. 

Natur och kultur 
Mark och vegetation 
Planområdet karaktäriseras av en mindre höjdplatå vid Kronetorps gård och sluttningar mot 
norr, sydväst och söder. Planområdets högsta punkt, precis norr om Kronetorps gård, ligger 
cirka 17 meter över havet, cirka 9 meter högre än den lägsta punkten i norr och 6 meter 
högre än de lägsta punkterna i söder och väster. 

Delar av omgivande motorvägar, samt en gång- och cykelbro över Kronetorpsvägen ligger 
dock högre än planområdet och påverkar därför områdets struktur påtagligt. 

Skötselplan för naturområdet respektive parken 
Skötselplan ska utföras innan planen kan antas. 

Landskapsbild och naturmiljö 
Planområdet ingår i ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap som bryts av vegetationen 
kring Kronetorps gård. 

Lövträdsallé, längs infart från Lundavägen    Ädellövskogen 

Längs infarten mellan Lundavägen och gårdens huvudbyggnad sträcker sig en lövträdsallé, 
till stor del bestående av äldre träd med varierande storlek. I öster finns en allé som bara 
delvis ingår i planområdet. Söder om gårdsbebyggelsen finns ett större parkområde, uppdelat 
i en anlagd park med gräsmattor och en damm, samt ett mindre skogsparti med ett flertal 
äldre ädellövträd. I öster kantas ädellövskogen och parken av en trädrad, även den med ett 
betydande inslag av äldre träd. Hela gården med omgivande park och skogsområde omringas 
av en trädrad av yngre datum. 

I den inventering av områdets naturmiljö som tagits fram bedöms samtliga av ovanstående 
vegetationselement ha ett värde för naturmiljön. Allén från Lundavägen till gården, 
skogspartiet och trädraden öster om parken har bedömts ha höga naturvärden. 

Biotopskydd 
Generellt biotopskydd inom jordbruksmark gäller för exempelvis alléer, odlingsrösen, 
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småvatten och våtmarker, stenmurar och åkerholmar. Inom planområdet finns fyra 
biotopskyddade alléer; allén från Lundavägen fram till Kronetorps gård, allén längs infarten 
söderifrån, trädrad längs med grusvägen mot möllan, samt den äldre trädraden i anslutning 
till parkens östra sida. 

Fladdermusfaunan 
Inventeringen av fladdermöss inom Kronetorpsparken visade på ett överraskande stort 
artantal inom det relativt begränsade parkområdet. Detta kan förklaras av att det 
förekommer en hel del rörelser bland fladdermössen under våren men också att relativt 
små grönytor som Kronetorpsparken, särskilt när de ligger inom hårt exploaterade 
miljöer, har stor betydelse som jaktområden för fladdermössen. Detta gäller särskilt under 
vår och höst. 

Dammen inom området har stor betydelse för insektsproduktionen och därmed också för 
fladdermössen. Den planerade parkeringen intill dammen bör därför utformas så att 
dagvattnet inte påverkar dammens vattenkvalité. 

Fladdermössen skyddas genom 4 § artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Då detaljplanen 
säkerställer de miljöer som fladdermössen är beroende av krävs inte dispens från artskyddet 
för anläggningar enligt detaljplanen.  
Generellt bedöms utbyggnaden av bostadshus och servicelokaler få en ringa påverkan på 
fladdermusfaunan inom området. De åtgärder som föreslås i ”Förslag på åtgärder som 
gynnar fladdermusfaunan”, 2014, (Naturvårdskonsult Gerell) ska arbetas in i skötselplanen 
som ska tas fram för naturområdet och parken. 

Geotekniska förhållanden 
Jordlagren i området består under mulljorden av lermorän. Lermoränen är huvudsakligen 
siltig och sandig och mycket fast. Enligt SGU:s kartblad Ser. Ae nr 38 förekommer berg på en 
nivå mellan ca -40 och -60 vilket motsvarar ett djup av mellan ca 50 och ca 80 m under 
markytan. 

Grundvattennivån har inom planområdet uppmätts på ett djup av 3,7 m under befintlig 
markyta. Den fria vattenytan låg vid observationstillfället på ett djup av 2,6- 3,4 m under 
befintlig markyta. 

Området anses ha goda grundläggningsförhållanden. I den utredning som gjorts av Ramböll 
Sverige AB ges rekommendationer för exploateringen av området. 

Arkeologi 
En arkeologisk utredning steg 1 och 2 har utförts i samband med planarbetet. Denna 
bekräftar de upptäckter som gjorts tidigare i området; spår av en numera försvunnen 
gravhög norr om Kronetorps gård samt av en förhistorisk boplats utmed Kronetorpsvägen. 
Lämningarna efter boplatsen består bland annat av härdar, gropar och stolphål. Man har 
också kunnat konstatera förekomst av slagen flinta. Sedan tidigare finns en flintsamling som 
uppges vara ihopsamlad från gårdens ägor. 
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I den arkeologiska utredningen steg 2 föreslås 5 delområden för arkeologisk 
förundersökning. Två av dessa delområden ligger inom planområdet, ett av dem där 
bebyggelse planeras. Det område där bebyggelse planeras ligger ovanpå schaktet där inga 
fynd gjordes(se röd pil nr 1. på karta). Inom område markerat med pil nr 2 ska bullervall 
uppföras vilket kräver att tillstånd för övertäckning måste sökas. 

De streckade områdena bör föregås av arkeologisk förundersökning. Illustration: UV-Syd

Skulle fornlämningar påträffas i samband med markarbeten i området avbryts arbetet 
omedelbart och Länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap. 10§ i Kulturmiljölagen. 

Miljö 
Förorenad mark 
Tidigare jordbruksverksamhet har i enlighet med markundersökning medfört punktvisa 
områden med föroreningar som kan utgöra risk för människor och miljö. Resultat från 
fördjupad miljöteknisk markundersökning 2014-12-22 har visat att marken inom två 
områden är i behov av efterbehandlingsåtgärder för att göra marken lämplig för byggnation 
av bostäder mm. I flertal av de befintliga byggnaderna i gårdsområdet föreslås 
betongfräsning där det i betonggolven har påvisats olja och bekämpningsmedel. För 
provpunkter mm se fördjupad markundersökningsrapport av Ramböll 2014-12-22.  
För a-område se bestämmelse på plankarta. 

1. 

2. 

Detaljplanegräns 
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Schematisk skiss över utbredningsområde 

a – område 1 (F.d. cisternområde) 
Ramböll bedömer att resultaten från undersökningarna visar att de uppmätta halterna av 
petroleumprodukter i jord och grundvatten som överskrider Naturvårdsverkets generella 
riktvärden vid känslig markanvändning kommer utgöra risk för människor och miljö. För att 
göra marken lämplig för bostadsändamål bedömer Ramböll att merparten av den förorenade 
jorden (uppskattad till mellan 300-600 ton) är i behov av efterbehandlingsåtgärder. De 
förorenade jordmassorna bör tas omhand på en mottagningsanläggning som behandlar 
petroleumförorenade massor och har tillstånd att ta emot förorenad jord innehållandes 
halter av föroreningar som överskrider riktvärdena vid mindre känslig markanvändning.  

a – område 2 (Fyllnadsmaterial gårdsplan öster) 
För att göra marken lämplig för exploatering för centrum, bostäder och skola i den östra 
delen av undersökningsområdet föreslår Ramböll att den ytliga fyllandsjorden innehållandes 
halter av bly som överskrider Naturvårdsverket generella riktvärden vid känslig 
markanvändning efterbehandlas. Den berörda totala mängden jord uppskattas till ca 140 ton. 

a – område 3 (Betong i sädesmagasin) 
Resultaten från analyserna av betonggolvet visade inte på några förhöjda halter av kvicksilver 
men dock på förhöjda halter av barium och olja som överskrider Naturvårdsverket generella 
riktvärden vid känslig markanvändning. Med dagens användning av byggnaden bedöms de 
förhöjda halterna inte utgöra någon risk. Om marken ska användas till ändamål som anges i 
detaljplanen bör byggnaden rivas. Om byggnaden kommer rivas bedömer Ramböll att det 
krävs uttag av mer representativa prover på hela betongkonstruktionen för klassning av 
betongen med avseende på föroreningsinnehåll. Om klassningen av betongen enbart baseras 
på resultatet från de nu utförda analyserna finns risk för att föroreningsinnehållet i materialet 
överskattas.  

7 
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a - område 4 och 5 (F.d. smedja och traktorgarage) 
Reslutat från tidigare undersökning visade att den övre betongytan i både smedjan och 
traktorgaraget innehåller halter av petroliumprodukter som överskrider riktvärdena för 
känslig markanvändning. För att säkerställa att de påvisade föroreningarna inte ska utgöra 
risk för människor i framtiden föreslår Ramböll att ytlagret av betongen avlägsnas med hjälp 
av betongfräsning. För att verifiera att saneringen av betong är tillräcklig föreslås uttag av 
betongprover i den ”nya” överytan.  

a – område 6 (F.d. förvaringsutrymme för bekämpningsmedel) 
I f.d. förvaringsutrymme för bekämpningsmedel påvisades spår av bekämpningsmedel i den 
övre delen av betonggolvet . Förvaringsutrymmet föreslås bli ett, ej uppvärmt, utrymme för 
teknisk utrustning (E1 på plankartan). Eventuell värme från en värmepanna anses inte utgöra 
någon risk. Utrymmet får ej användas på ett sådant sätt att människor vistas där mer än 
endast tillfälligt. 

a – område 7 (Traktorgarage 2) 
Föroreningarna som påvisats i jorden under betonggolvet inom område 7 är begränsade, 
men för att säkerställa att inga människor i framtiden ska exponeras för dessa, bör 
betonggolvet rivas ut. Ytterligare provtagningar tas på marken under golvet som säkerställer 
omfattningen av saneringen.   

Radon 
Ett geotekniskt utlåtande har utförts av Ramböll i samband med planarbetet. Utlåtandets 
slutsatser är att de uppmätta radonhalterna är låga varför området kan klassas som 
lågriskområde och inga särskilda åtgärder erfordras. 

Buller 
Området omgärdas av trafikleder med höga trafikflöden. Planen föreslår därför 
sammanhängande skyddsåtgärder utmed en längre sträcka mellan E22s korsning med 
Kronetorpsvägen och till viss del längs motorvägspåfarten på E22. Bullerskyddet består dels 
av bullervall och dels bullerskärm. I gatunivå uppnås riktvärdena med de föreslagna 
bullerskydden. Dessutom har innergårdarna låga bullervärden med max 48 dB på våning 3 
och 40-45 dB i marknivå. 

Burlövs kommun är en av Sveriges infrastrukturtätaste kommuner med tre järnvägar och två 
motorvägar inom en väldigt begränsad yta. Kommunen tar därmed ett stort ansvar för 
infrastrukturen och kollektivtrafiken i sydvästra Skåne. Kommunen ligger mellan Malmö 
och Lund och genomfartstrafiken är stor, med höga bullernivåer som följd. För att Burlövs 
kommun inte ska bli en kommun med ”gated communities”, där varje kvarter/stadsdel 
avskärmas av bullerskydd, kan det komma att krävas avsteg från bullerriktlinjerna i vissa 
lägen. I detta fall är det inte nödvändigt då kommunen är huvudman för Lundavägen och en 
hastighetssänkning från 70 km/h till 60 km/h gör så att de fåtal bostäder som, enligt 
bullerberäkningen, är bullerstörda uppnår riktvärdena. Beräknade nivåer ligger enligt 
bullerberäkningen 1 dB över riktvärdena och en minskning av hastigheten med 10 km/h 
kommer definitivt att göra så att riktvärdena för buller uppnås enligt Rambölls bullerkonsult. 
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I den skelettdetaljplan som är under framtagande planeras dessutom byggnader utefter 
Lundavägen. Om dessa byggs kommer de utgöra ett bullerskydd mot Lundavägen som gör 
att bostäderna får ännu lägre störningsnivåer. Planområdet är stadsmässigt, och kan ses som 
en fortsättning på Malmö och ligger utefter ett mycket kollektivtrafiktätt stråk i Skåne. 
Dessutom öppnas Burlövs station för regional tågtrafik när stambanan byggts ut till fyra spår, 
vilket beräknas till 2022 och vilket bedöms innebära att fler åker kollektivt. 
Bullerutredningen för Kronetorpsområdet visar att en utbyggnad enligt planförslaget endast 
medför marginell trafikökning. 

Utformning bullerskydd 
-västerifrån en lägre bullervall tre meter över vägkant kring E22s korsning med
Kronetorpsvägen.
-österut placeras bullerskärm i vägkant. Skärmhöjd har beräknats till 3,5 m över vägmitt
längs hela sträckan. Skärmen måste placeras bakom, idag befintligt, räcke. Det krävs mest
troligt en utfyllnad av marken för att kunna placera skärmens fundament så nära vägkant
som möjligt.
-efter befintlig planskildhet in mot Kronetorps gård är en vall placerad i det befintliga
släntkrönet längs motorvägsrampen. Vallens höjd vara ska vara upp till 10 meter över
befintlig markhöjd. Vallen kan utformas lägre och då istället kombineras med bullerskärm på
vallens krön. Totalt höjd kombinerad vall/bullerskärm ska vara den samma som den
föreslagna vallen och vallens krön vara minst 2 m brett för placering av skärmfundament på
krönet. I planområdets östra del går ett kraftledningsstråk. Kraftledningen och
ledningsstolpar kräver ett skyddsavstånd inom vilket bullerskydd inte kan placeras och därav
kan bullerskydd inte utföras sammanhängande längs motorvägsrampen. Där bullervall
möter kraftledning krävs att vallen delas upp i två överlappande enheter. På grund av ett
begränsat utrymme mellan ledningens säkerhetszon och vägkant krävs öster om
kraftledningen en kombination av vall och skärm, totalt 5 m hög.
Barriärerna ska fungera både som avåkningsskydd och som invallning. Föreslagen bullervall
mot avfartsrampen från E6/E20 uppfyller dessa kriterier, medan bullerskärmen mot E22 ska
utformas så att den erhåller funktionen avåkningsskydd, vilket säkerställer att fordon
kvarstannar på vägbanan i händelse av olycka. Avåkningsskyddet ska utföras tätt i
obrännbart material för att fylla funktionen som invallning.
Se plankarta för höjder och utformning. Bestämmelse för utformning av bullerskydd anges
på plankarta. Se även illustration över bullerskyddsförslag på följande sida.
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Illustration över bullerskyddsförslag 

Beskrivning av bullerskyddsförslag - numrering hänvisar till figur ovan 

Illustration Ramböll, bullerutredning. Ekvivalent ljudutbredning 2 m ovan mark - trafiksituation år 2030 – med föreslagna bullerskydd. 
Beräknade nivåer ligger enligt bullerberäkningen 1 dB över riktvärdena. En sänkning av hastigheten på Lundavägen med 10 km/h skulle, 
enligt Rambölls bullerkonsult, medföra att de fåtal bostäder som, enligt bullerberäkningen, är bullerstörda underskrider riktvärdena.  
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Illustration Ramböll. Bullerskyddsförslag 

Illustration Ramböll, Principutformning av bullervall kombinerat med skärm som föreslås öster om kraftledningsgatan. Brant lutning mot 
väg för att minska utrymmesbehov. 

Illustration Ramböll, Två alternativa principutformningar av höga bullervallar som föreslås väster om kraftledningsgatan. Brant lutning mot 
väg för att minska utrymmesbehov. 

Luftkvalitet 
Föreskrivna gränsvärden ska uppfyllas på platser där människor regelbundet uppehåller sig.  
1999 infördes en miljökvalitetsnorm för kvävedioxid. Normen är ett årsmedelvärde på 40 
μg/m3, ett timmedelvärde på 90 μg/m3, som får överskridas 175 timmar per år, samt ett 
dygnsmedelvärde på 60 μg/m3 som får överskridas 7 dygn per år. Det finns även ett nationellt 
miljömål som kräver att årsmedelvärdet för kvävedioxidhalterna skall vara lägre än 20 
mg/m3. 

För att luftkvaliteten i ett område lokalt ska påverkas i någon betydande grad krävs vanligtvis 
betydande trafikökningar. För att det ska finnas problem med luftföroreningar som 
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kvävedioxid krävs normalt även att luften ventileras dåligt, t.ex. i slutna gaturum med högre 
bebyggelse. I det aktuella fallet finns inte någon av dessa förutsättningar utan snarare 
tvärtom, luftomsättningen är hög utifrån områdets läge. Genomförda beräkningar visar att 
ett utredningsalternativ uppskattad trafikalstring ger en obetydlig förändring i förhållande 
till dagens situation. Det beräknade årsmedelvärdet ligger på ca 20 μg/m3 i 
detaljplaneförslaget ligger långt under miljökvalitetsnormen. 

Bebyggelse 
Gestaltningen av nya byggnader ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och utgå från 
det vinnande förslaget i tävlingen om Bostäder för äldre vid Kronetorps gård. I 
tävlingsförslaget var Kronetorps gårds karaktäristiska miljö, dess skala, planorganisation och 
vägar avgörande utgångspunkter för förslaget till ny bebyggelse. Gården förblir hjärtat i ett 
utbyggt Kronetorpsområde. Den nya bebyggelsen bildar tillsammans med existerande 
bebyggelse gårds- och gaturum som skyddar mot vindar och buller.  

Nybyggnation på tidigare åkermark väster om mangårdsbyggnaden ska anpassas i höjd till 
mangårdsbyggnaden. En upptrappning av bebyggelsens höjd ska ske mot Burlöv station och 
centrum.  

För att förstärka den pampiga uppfarten mot mangårdsbyggnaden ska kvarteren bilda en övergripande symmetri. 
Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor 

f2 - Byggnadskultur och gestaltning 
Kvarteren ska hållas samman av bebyggelsen, släpp får förekomma dock ej i hörnen, för att 
skapa tysta och vindskyddade innergårdar som är gemensamma för de boende i kvarteret. 

Endast uttryck och material som står sig över tid, är beständiga och åldras med värdighet ska 
användas. Bostadshusen ska ha exteriörer i tegel motsvarande ca 70 % eller mer av 
fasadmaterialet (exklusive fönster, dörrar och dylikt). Detta motsvarar tegel på utsida kvarter 
och annat fasadmaterial mot insida. Teglet kan slammas eller glaseras kulört i ytor och/eller 
stråk.  

Färg-, detaljrikedom och materialval ska utgå från Kronetorps befintliga varierade karaktär, 
se bildkollage på följande sida. Utöver detta får mindre accenter i fråga om färg och 
materialval förekomma, som bidrag till ökad variation, särskilt i bottenvåningarna.  
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Bildkollage med befintliga byggnader från Kronetorps gård som visar färg, detaljrikedom och material. 

Tegel, träpanel och puts är de vanligaste fasadmaterialen inom Kronetorps gårds befintliga 
byggnader. Dessa material finns i färgerna gult, vitt och falurött, med bruna, svarta och vita 
detaljer. 

Byggnader får med fördel anordnas med gröna tak och takterrasser. 

Entréer definieras som dörr mot gata. Det är därför inte lämpligt med loftgångshus. 
Trapphusentréer ska utformas med stor omsorg. För att skapa en samhörighetskänsla och 
underlätta orienterbarheten ska entréerna i området skilja sig åt. 

Allmän platsmark 
Utformningen av allmän mark ägnas särskild omsorg. Den befintliga allén har en central roll 
i utbyggnaden och kommer på sikt att förbinda gården med det nya Burlöv C. Allén bevaras 
och utökas med två trädrader. Den gamla odlingsmarkens goda förutsättningar för växtlighet 
utnyttjas för omfattande trädplanteringar som skapar gröna gaturum. Den historiska 
gatstensbeläggningen ska bevaras enligt planbestämmelser och kan även användas som 
förebild till nya bilvägar. Den ger en historisk kontinuitet, en vacker miljö, infiltration av 
vatten samt hastighetsdämpning. Gång- och cykelytor tillgänglighetsanpassas. Det är 
prioriterat med gatstensbelagda körbanor runt gården och allén medan cykelbanor är 
asfalterade och gångytor plattbelagda. På tvärgatorna där ytorna korsar varandra bör 
ytbeläggningen för det långsammaste trafikantslaget användas. 

Ny bebyggelse, utökad allé och Kronetorps Gård. Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor AB 
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Friytor 
Naturmiljö och rekreationsytor 
Parken och ädellövskogen i planområdets södra del bibehålls med befintlig karaktär och 
utbredning. Enstaka äldre träd ges särskilt skydd i planen. Allmänhetens tillgänglighet till 
jaktparken säkras genom att parken på plankartan får bestämmelsen natur med kommunen 
som huvudman.  

Alléerna i området bevaras. Bevarandet säkerställs med skyddsbestämmelser på plankartan. 
Alléerna och trädraderna omfattas även av biotopskydd.  

Buller och skyddszoner 
Där bullervall anläggs integreras den väl i landskapsbilden med vegetation och tillgänglighet 
för motionärer med flera. 

Innergårdar 
Större delen av innegårdarna ska vara gemensamma för alla boende i kvarteret, dock ger 
planen möjlighet till privata uteplatser i anslutning till huskropparna. Inom den 
gemensamma ytan ska det finnas möjlighet till lek, med lekutrustning. Sandlåda och 
gungdjur, gungor eller liknande.  

Tillgänglighet 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven i Plan- och byggförordning (2011:338) 3 
kapitlet §4 samt Plan- och bygglagen (2010:900) kan uppfyllas. 

Gator och trafik  
Biltrafik  
Arlöv ligger i ett viktigt kommunikationsstråk. Planområdet ligger i nära anslutning till flera 
för regionen betydelsefulla vägar. I Kronetorps trafikplats, öster om planområdet, möts E22 
(Lund-Malmö) och E6/E20 (Köpenhamn-Helsingborg). Övriga vägar kring området är de 
äldre, stora trafiklederna Lundavägen och Kronetorpsvägen som idag går igenom centrala 
Arlöv. De gamla vägkopplingarna har en viktig roll i det övergripande vägnätet och fungerar 
som stommen i Arlövs gatunät. Kronetorps gård nås via en trädkantad väg som leder rakt 
österut från Lundavägen. Vägen leder vidare runt gården och söderut genom en tunnel 
under E6:an. I anslutning till gårdsbebyggelsen är vägen belagd med äldre gatsten, gatstenen 
bevaras genom planbestämmelse.  

E6/E20 trafikeras norr om trafikplats Kronetorp av cirka 43 000 fordon. E22 trafikeras av 
cirka 43 000 fordon per dygn väster om trafikplatsen. Cirka 10 000 fordon färdas dagligen på 
Lundavägen, öster respektive väster om korsningen med Kronetorpsvägen och 
Kronetorpsvägen trafikeras av cirka 9 000 fordon söder om korsningen och 12 000 norr 
därom. 

Biltrafik når planområdet via den utökade allén från väster. Trafik från E22:an söderifrån 
samt från Yttre Ringvägen kan använda avfarter i söder och nå planområdet via befintlig 
tunnel under E22:an.  
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Föreslagen trafikmatning till planområdet 

Kollektivtrafik 
Regionbussar trafikerar Lundavägen. Närmaste busshållplats är Burlövs Center, cirka 500 
meter från planområdet. I dagsläget är det buss 127 mellan Nordanå-Särslöv-Staffanstorp 
och buss 130 mellan Lund-Åkarp-Malmö som trafikerar området. Med buss tar det 15 
minuter till Malmö och Staffanstorp och 25 minuter till Lund. Busslinje 172, Malmö C – 
Arlöv – Staffanstorp – Genarp, med hållplats vid Burlövs egnahem nås enkelt via tunneln 
under E6/E22 i söder. 

Pågatågsstationen i Burlöv ligger inom cirka 10 minuters gångavstånd från planområdet. 
Pågatåg mellan framför allt Malmö och Lund stannar på stationen från tidig morgon till sen 
kväll, normalt en gång i halvtimmen i vardera riktningen. Trafikeringen av stationen 
kommer att utökas kraftigt efter den planerade ombyggnaden. Se avsnittet ”Aktuella projekt i 
närområdet”. 

De korta avstånden till buss och tåg ger goda förutsättningar för besökare till och anställda 
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inom verksamheterna att utnyttja kollektivtrafiken, samt för boende att pendla till och från 
jobbet med tåg eller buss. 

Illustration som visar Burlövs station i förhållande till sin omgivning, inklusive planområdet. Cirklarna visar ett avstånd på 1000 respektive 
1500 meter från stationen. 

Gång och cykeltrafik 
Det finns ett utbyggt cykelvägnät i Svenshögsområdet och längs med Lundavägen. Dessa 
områden kan enkelt knytas till planområdet: Svenshögsområdet längs den befintliga 
markvägen mot möllan via den befintliga cykelbron över Kronetorpsvägen. Cykelvägen längs 
Lundavägen kräver bara en plankorsning för att få kontakt med planområdet. Ett förslag har 
tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen och detta kommer att knytas till 
exploateringsavtalet. Säker cykelväg finns från Svenshögsområdet via cykelbron över 
Kronetorpsvägen till det föreslagna området för förskola/skola. Inom området ska det större 
vägnätet skilja på motortrafik och cykel och gångtrafik, medan det mindre vägarna planeras 
bli gåfartsgator med blandtrafik. 

Parkering 
Parkeringsbehovet för boende i flerbostadshus beräknas till 0,7 bilplatser per lägenhet, samt 
besöksparkering med 0,1 bilplatser per lägenhet. Mellan 2-3% av samtliga bilplatser bör ges 
en sådan lokalisering och utformning att de kan tjäna som bilplats för funktionshindrade. 
Parkering tillgodoses för flerbostadshus i underjordiska garage och innan garagen är byggda 
genom tillfällig markparkering på kvartersmark. Införande av bilpooler kan sänka 
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parkeringsbehovet med 0,1-0,2 bilplatser per lägenhet. Bilpoolerna ska exploatören med 
hjälp av avtal förbinda sig vid att stå för under 5 år för att kunna tillgodogöra sig 
minskningen. Om bilpoolerna av någon anledning skulle upphöra måste parkeringsbehovet 
kunna tillgodoses inom kvartersmark. 

För småhus är behovet beräknat till 1,0 bilplatser per bostad. Småhusens parkering löses på 
egen tomtmark. 

För arbetsplatser har parkeringsbehovet beräknats till 14 bilplatser per 1000m2 BTA inklusive 
2 bilplatser per 1000m2 BTA för besökare.  

Inom planområdet anges i bottenvåningar på flerbostadshus mindre verksamheter som 
handel, föreningslokaler, servering med mera. Besökare till dessa verksamheter bedöms bo, 
arbeta eller på annat sätt röra sig i området. Detta innebär att andelen av dessa besökare som 
kommer med bil är begränsad. Viss gatuparkering kommer att iordningsställas inom 
området. Dessutom avsätts en yta i öster för parkering för besökare och boende i den äldre 
bebyggelsen.   

I området ska 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet anordnas för boende och besökare till 
flerbostadshus. Dessa cykelparkeringsplatser löses inom respektive fastighet. Cykelparkering 
för handel och verksamheter ordnas inom respektive fastighet. Cykelparkeringens 
utformning och lokalisering är avgörande för hur väl de kommer att användas. 

Detta är vad som har räknats med vid planläggningen av området, men en ny p-norm är 
under framtagande för Burlövs kommun. Detaljplanen medger ett överskott av parkeringar 
utifrån de beräkningar som redovisats. Detta kan behövas då den p-norm som är under 
framtagande ställer högre krav på framtida parkeringsbehov. 

Service 
Mataffär finns i direkt anslutning till området avstånd ca 300 meter. Söder om Dalbyvägen 
finns Svenshögsskolan med ett avstånd på ca 1 km, på Svenshögsområdet finns även 
förskolor. Utmed Dalbyvägen ca 1,2 km söderut finns Arlövs vårdcentral. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt i Arlöv. Inom 
Kronetorpsområdet är det däremot inte utbyggt några större ledningssystem utöver 
vattenledningen i Lundavägen. Nya vatten- och avloppsvattenledningar krävs alltså i 
planområdet. Dessa ledningar kommer att läggas med anslutning till befintligt nät i den 
södra delen av planområdet. Höjdmässigt fungerar det att ansluta alla fastigheter till detta nät 
även om ledningarna bitvis hamnar djupt. Däremot går det inte att ansluta dagvattnet från 
västra delen av den utökade allén till det VA-system som är planerat att byggas ut i samband 
med detta planområde. 
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Dagvatten 
Största delen av området upptas idag av åkermark. Dagvattenledningar saknas inom 
planområdet.  

Kommunala dagvattenledningar i anslutning till planområdet saknar kapacitet.  
Planförslaget innebär att ytor inom planområdet bebyggs samt hårdgörs, vilket medför en 
ökning av dagvatten som erfordrar fördröjning inom planområdet. 

Vid en exploatering kommer kommunen att vara huvudman för vattentjänster. Nya 
ledningar kommer anläggas inom planområdet och ett fördröjningsmagasin för dagvatten 
placeras i södra delen av planområdet.  

Dagvattnet från Kronetorpsområdet kan fördröjas till 1.5 l/s ha. För att minska risken vid 
framtida skyfall bör fördröjning ske både på kommunal och privat mark. Rekommenderad 
fördröjning på privat mark är 20 l/s ha. Detta är en rekommendation för att minska riskerna 
vid större regn, men inget krav. Fördröjning och att utsläpp av dagvatten från området 
begränsas till 1,5 l/s ha med hjälp av dagvattendammar på allmän platsmark. Fördröjning 
kan ske i öppna system ovan mark se plankarta. Systemen ska dimensioneras efter 20-
årsregn. Dagvatten från parkeringsytor bör ledas över gräsyta innan det ansluts till VA SYDs 
ledningsnät. 

El 
En nätstation finns inom planområdet och ägs av EON. Inom 5 meter från 
transformatorstation får ej brännbara upplag uppföras.  

Ambitionen i projektet är att anläggningarna så långt det är möjligt ska vara själv- 
försörjande vad gäller el, värme och kyla.  

Planområdet delas av en dubbel 50 k V luftledning som ägs av EON. Ledningen försörjer 
bland annat norra Arlöv och Åkarp med el. Luftledningen har på det aktuella avsnittet inte 
tillräcklig höjd för att klara de regler om minimiavstånd mellan luftledning och 
detaljplanelagd mark. Området under befintlig luftledning lämnas därför utanför 
detaljplanegräns eftersom det ännu inte finns en lösning på hur ledningen ska byggas om. 
Det pågår arbete med att undersöka möjligheten att gräva ner luftledningen. 

Värme 
Fjärrvärme, solenergi och gas kan vara lämpliga sätt att värma upp fastigheterna i 
planområdet. Grundvattenvärme måste prövas enligt miljöbalken och det kan krävas 
vattendom för uttaget. 

Avfallshantering  
För att uppfylla målen i Burlövs kommuns avfallsplan om plats för avfall i planeringen och 
ökad återvinning, bör miljörum för avfall finnas, där boende kan sortera sitt avfall, 
förpacknings- och tidningsmaterial i första hand. Det bör finnas en plats för avfallshantering 
för varje kvarter som bör placeras i anslutning till allén för att vara lättillgänglig för sopbilar 
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eller sopsugsbil. Avfallshanteringen samordnas gärna med trapphus och garagenedfarter och 
bör placeras i anslutning till allén. För befintlig bebyggelse bör sophanteringen placeras i de 
östra delarna eller inuti befintlig bebyggelse i samråd med VA SYD avfall. Vid placering av 
miljörum ska följande faktorer tas hänsyn till; hämtbilen ska kunna köra så nära miljöhuset 
som möjligt för att minimera dragvägen som ska vara hårdgjord. Hämtstället ska vara 
beskaffat så att backning undviks och upplevs som säker för alla parter. Vid dimensionering 
av avfallsutrymmen ska det göras för fullständig sortering, vilket innebär åtta fraktioner, 
nämligen rest-, matavfall, tidningar och papper samt förpackningar av metall, papper och 
plast. Till god service hör även till att erbjuda insamling av batterier, och glödlampor samt 
småelektronik. För ev. utökat antal fraktioner är det viktigt att ta till yta för flexibilitet i 
framtiden. 

Räddningstjänst 
Insatstiden för Malmö/Burlövs räddningstjänst till området understiger tio minuter. 
Räddningstjänstens tillgänglighet kan säkras i området om avstånd mellan körbar väg och 
byggnads entré inte överstiger 50 m. Under 11 meter till ovankant balkongräcke eller 
underkant fönster kan bärbar stege användas för utrymning. För utrymning mellan 11 och 
23 meter krävs att förutsättning finns för körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser 
finns för höjdfordon. Hinder i form av trädplanteringar, parkeringsplatser i gatan, skyltar 
och dylikt kan påverka räddningstjänstens möjligheter att utföra fönsterutrymning. Om 
åtkomligheten inte kan säkras krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan 
räddningstjänstens medverkan, se ”Utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd” på 
www.rsyd.se. Brandvattenförsörjning säkerställs med ett avstånd mellan brandposter som ej 
överstiger 
75 m. 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Markanvändning 
Förslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Planen ligger dock inom ett område där 
stora investeringar gjorts i infrastruktur och som i den långsiktiga planeringen bedöms vara 
ett utbyggnadsområde för en blandad stadsbebyggelse och med god tillgänglighet från det 
övergripande vägnätet. Den sammanvägda bedömningen blir därför att förslaget innebär god 
hushållning med mark. 

Kulturmiljö 
I planen säkerställs bevarandet av den kulturhistoriskt viktiga miljön vid Kronetorps gård. 

I yttrandet från februari 2013 om kommunens översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun, vill Länsstyrelsen ha en dialog angående exploateringen av Kronetorpsområdet 
och riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen vill bland annat se hur exploateringen 
kring Kronetorps gård kan se ut och svar på hur man kan tillgodose riksintresset vid en 
utbyggnad. Viktiga frågor att besvara är enligt Länsstyrelsen hur bebyggelsen kan anpassas 
till befintliga historiska strukturer och till det omgivande landskapet. 

I den befintliga miljön kring Kronetorps gård finns en mängd kvalitéer och karaktärer som 
planförslaget tagit fasta på och utvecklar. Nya årsringar läggs till det befintliga samtidigt som 
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en kontinuitet kan läsas av. 
-Existerande organisation av byggnader med gårdsplanen öster om mangårdsbyggnaden har
tjänat som rumslig utgångspunkt för de nya gårdarna, både avseende mått och
koncentration. Tätt på, tätt intill.
-Den befintliga allén utökas med ytterligare trädrader. Samtliga trafikslag kan samsas i den
nya breddade allén-gående, cyklar och bilar. Allén tar i sin förlängning sikte på det nya
Burlöv C och upprättar ett meningsfullt grönt gaturum med historisk kontinuitet.
-Den existerande högkvalitativa och vackra markbeläggningen med smågatsten föreslås föras
vidare i det utbyggda gatunätet.
-Skalan på den föreslagna bebyggelsen ansluter till den existerande bebyggelsen.
-Parkens renovering innebär en rekreationsresurs för hela området. En mötesplats för gamla
och nya Burlövbor.
-Det visuella sambandet mellan allén, gårdsbyggnaderna och Kronetorps mölla påverkas av
planförslaget vilket balanseras upp av att kvarteren närmast gården lämnar plats för en
tydligt markerad visuell historisk axel mellan gården och möllan.
Utöver ovan nämnda kvalitéer kan nämnas att material- och kulörval har utvecklats ur den
befintliga miljön. Putsen är fortsatt förbehållen huvudbyggnaderna. De nya bostadskvarteren
föreslås ha fasader klädda med tegel i en färgskala som ligger nära gårdens: gult, ockra, grått
och vitt, ibland glaserat.

Slättlandskapet kommer att bibehållas söder om motorvägen vilket gör att parken och med 
den även gården har kontakt med detta stora öppna landskap. Tyvärr med själva motorvägen 
som barriär. Kontakten söderut stärks då den södra vägen inte längre kommer att vara en 
bakväg in i området. 

Risker 
Riskfaktorer som berör planområdet är endast transporter med farligt gods på E22 och 
E6/E20. 

Planförslaget tillåter ingen bebyggelse inom det byggnadsfria avstånd om 50 meter som gäller 
kring de motorvägar (E22 och E6/E22) för vilka Trafikverket är väghållare.  
Länsstyrelsens riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse och farligt godsleder ska vara minst 
150 meter. Planförslaget innebär att bebyggelse tillåts inom 110 till 150 meter från E22 och 
E6/20.  

I planområdet planeras för känslig bebyggelse; bostäder, centrum och skola. Enligt 
RIKTSAM kan sådan verksamhet uppföras där individrisknivån understiger 10-7 per år. 
Risknivån understiger detta värde om det inte transporteras fler än 50 fordon med farligt 
gods per dygn förbi planområdet, utan att hänsyn tas till bulleråtgärdernas säkerhetshöjande 
effekt. En bedömning av flödet av farligtgodstransporter indikerar betydligt färre 
fordon/dygn. 

Planförslaget innebär att en mindre del av område som får bebyggas förläggs inom 150 meter 
från farligt godslederna E22 och E6/E20. Planbestämmelserna har kompletterats med krav på 
åtgärder för att minska riskerna vid bebyggelse inom de delar som berörs av skyddsavståndet. 
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Kronetorpsvägen är inte undantagen från förbudet mot transport av farligt gods och kan 
därmed endast trafikeras med farligt gods till och från befintliga verksamheter i området. 

Sociala konsekvenser 
Tillgänglighet för funktionshindrade  
Byggnaderna ska vara tillgängliga och uppfylla gängse normer för tillgänglighet. 
Handikapparkering ska finnas i anslutning till entréer. Markplanering inom planområdet 
avseende bland annat höjdsättning, lutning och material ska utföras med beaktande av 
tillgänglighetsaspekter.  

Bedömning av miljöpåverkan 
Enligt bestämmelserna i 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap. 11§ Miljöbalken 
(MB) ska en miljöbedömning göras av en detaljplan om dess genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Planområdet ligger inom utpekat riksintresse for kulturmiljö. En särskild 
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och finns bifogad till planhandlingarna. 

Följande frågor har bedömts vara särskilt värdefulla att belysa: 
- Landskapsbildsfrågor, nya byggnadsvolymers påverkan på landskapet
- Kulturmiljö, hänsynstagande till riksintresse for kulturmiljö
- Markanvändning, ianspråktagande av befintlig jordbruksmark for bebyggelse
- Hälsa och säkerhet

I avsnittet om konsekvenser återges en del av de bedömningar som gjorts i arbetet med 
miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ingår också i sin helhet i 
planhandlingarna. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd i oktober 2013.  
Granskning sommar 2014.  
Granskning 2 våren 2015. 
Antagande sommaren 2015.  
Laga kraft sommaren/hösten 2015. 

Genomförandetid  
Genomförandetiden är fem år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Ansvarsfördelning  
Den planerade utbyggnaden är tänkt att genomföras av Kronetorp Park AB. 
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Ansvarsfördelningen för genomförande av detaljplanen regleras genom exploateringsavtal 
mellan kommunen och Kronetorp Park AB. Upphandling av gator planeras att ske i 
kommunal regi. 

Huvudmannaskap för allmänna platser 
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna platser inom planområdet. 

Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande 

Avtal 
Exploateringsavtal avses träffas senast i samband med antagande av detaljplanen. 
Kommunen håller på att ta fram en skötselplan för park och trädgård. Denna ska knytas till 
exploateringsavtalet och ska därför vara färdig innan detaljplanen kan antas. 

Kommunala beslut 
Hastighetssänkning längs med Lundavägen är en förutsättning för att klara riktvärdena för 
buller intill bostad. Beslut om att sänka hastigheten från 70 km/h till 60 km/h behöver fattas 
av kommunfullmäktige för att detta ska vara möjligt. Detta beslut avses fattas senast i 
samband med antagande av detaljplanen. 

Marklov 
Utökad lovplikt i enlighet med 4kap 5§ PBL gäller: 

• inom område n4 och n5 för trädfällning
• inom område a för ändrad användning

Fastighetsrättsliga frågor 
Nya fastigheter bildas genom avstyckningar inom kvartersmarken. Mark inom 
allmänplatsmark ska överföras till lämplig kommunal fastighet genom fastighetsreglering. 
Fastighetsbildning kan ske med detaljplanen som underlag. Gårdsmiljön har stort 
kulturhistoriskt värde och ska ej styckas av utan bevaras inom en fastighet i enlighet med 
fastighetsindelningskarta. Gemensamhetsanläggning för innegårdar i de fyra nya kvarteren 
ska bildas. Fastighetsbildning sker genom Lantmäteriet.  

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska frågor i samband med genomförandet av planen kommer att regleras genom 
exploateringsavtal mellan Burlövs kommun och Kronetorp Park AB. Kostnader för 
uppföljning av de åtgärder som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen och 
planbeskrivningen regleras i avtalet. 

Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-01,§104 
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-06-15,§84 
Planen vann laga kraft 2015-07-16 

33 (34) 



Planbeskrivning  
Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, Kronetorps Gård 

DP 245 
KS/2012:250

MEDVERKANDE 
Planarbetet har utförts av Stefan Andersson och Marcus Eliasson (revidering) Johan Celsing 
Arkitektkontor, på uppdrag av Kronetorp Park AB genom Ulf Lyddby och Frode Hagen. 
Medverkande från Burlövs kommun har varit planchef Gertrud Richter, planarkitekt Linda 
Larsson, landskapsarkitekt Fanny Jacobsson och projektledare för exploatering Eva Blosfeld. 

Linda Larsson Gertrud Richter 
Planhandläggare Planchef 
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Kronetorp 1:1 m fl,
Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun,
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n2 Trädrad mellan körbana och kvartersmark ska finnas. Träd som fälls ska
ersättas med likvärdigt träd.

skylt Skylt får finnas med en högsta höjd av 10 meter över E22:an
skylt får placeras på bullerskydd.

n3 Befintlig vegetationsridå utmed gc-väg ska bevaras

våtmark Fördröjningsmagasin för dagvatten får finnas

 skydd1 Bullervall 3 meter över väg E22, enligt planbeskrivning sid 20-22.
 skydd2 Bullervall 10 meter över väg E22. Skyddet ska till största delen bestå av

bullervall enligt planbeskrivning sid 20-22.
    skydd3 Bullervall + skärm total höjd 5 meter över väg E 22 enligt planbeskrivning

sid 20-22.

parkering Parkering får finnas

+0,0 Föreskriven höjd över nollplanet

GRUNDKARTA

METRIA AB
Område

Del av Kronetorp 1:1

Burlövs kommun

Framställningsmetod

Utdrag ur Primärkarta

Fältkompletterad i december 2012

Fastighetsutredning

Fastighetsutredning aktuell 2013-01-24

Plansystem

SWEREF 99 13 30
Höjdsystem
RH70

Mätning utförd av

Johan Ingwald

Kartan upprättad av

Solvig Olsson 2013-01-24, rev 2014-07-15

Skala 1:2000    1 cm = 20 m Kartbeteckningar enligt Hmk -Ka.D

forn

q3 Befintlig gatstensbeläggning ska bevaras

forn Fornlämningsområde, för arbeten som innebär markingrepp krävs tillstånd
enligt 2 kap Kulturmiljölagen.

n6 Trädrad längs med gc-väg enligt princip på illustration ska finnas.

Bullerskärm minst 3,5 meter höjd över väg E22, utformas med
avåkningsskydd. Skärmen ska anslutas till bullervallarnas respektive krön.

g Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

PLANKARTA 1

SE PLANKARTA 2

u Marken ska vara tillgänglig för underjordiska ledningar

S1

S2 Bullerskärm placeras på bullervall enligt skydd3

PLANKARTA 1

PLANKARTA 2

Fornlämningsområde, för arbeten som innebär markingrepp krävs tillstånd
enligt 2 kap Kulturmiljölagen.

Bullerdämpande åtgärder ska vidtas så att gällande riktvärden för trafikbuller kan
innehållas enligt Boverkets allmänna råd 2008:1, 55 dBA ekvivalent utomhus (vid fasad
och uteplats), samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Teknisk anläggning, ej för stadigvarande vistelseE1

FORTSÄTTNING AV PLANBESTÄMMELSER FÖR PLANKARTA SE SIDA 2



Detaljplan för del av

Kronetorp 1:1 m fl,
Kronetorps gård i Arlöv, Burlövs kommun,
Skåne län
Upprättad av Planeringsavdelningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2013-01-24

Planchef Handläggare

Antagen av Kommunstyrelsen

Vunnit laga kraft

DP 245

LAGA KRAFTHANDLING, 2015-07-16

Gertrud Richter Linda Larsson

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustration

Granskningsutlåtande 1 och 2Planbeskrivning

Plankartor med bestämmelser,
2 delar

HANDLINGAR

Samrådsredogörelse

Antagen av Kommunfullmäktige

Fastighetsindelningskarta

Ritad av
Johan Celsing Arkitektkontor

2015-06-01

2015-06-15

2015-07-16

15,5

15,4

15,1

14,7

E

T

TÅGARP
17:1

KRONETORP

T

E

T

T

CBS

13

q1

q1

I
f1

n4

gc-väg n1 n2

LOKALGATA

q2

BC

E q1

q1

I f1

LO
KA

LG
AT

A

12

13

13

14

14

14

14

15

15

15

15

15

1178

T
T

T

17:1

X=6168600

Y
=124400

Y
=124600

X=6168800Y
=124800

16,3

15,7

16,1

16,0

16,0

15,8

15,7

17,8

15,7

15,8

13,0

12,4

13,4

14,9

15,2

14,9
14,8

15,3

15,0
16,3

14,5
15,0

15,5
14,1

12,7

12,3
12,3

12,6

13,1

14,2

14,1
14,4

14,5

14,5

14,5

15,1

15,8

16,0

16,1 16,2
16,5

16,3

16,4

16,2
16,0

16,1

16,2

16,1

15,9

15,1

14,0

15,4

14

15
16

16

15

CB1S

NA
TU

R
sk

yd
d 2

sk
yd

d 3

q1

q1

n2

n1

f1b

CBS

q1

e 750

n4

LOKALGATA n1 n2

B
e 1300

II
e 1500
f1b

III

IV IV

II

f1b

parkering

f1b

f2b

LOKALGATA

LOKALGATA

LOKALGATA

f1

+14,3

+16,0

+14,8

+14,3

+13,9

+12,5

+13,2

+15,4

+15,8
+16,2

+16,0

+16,1

+15,9

lek1

q3

for
n

fo
rn

n1

e 2440

forn
q2

q3

q3

n5

f2

n6

n6

f1
f1

v3

fo
rn

B
e 700

II

a

a

a

sk
yd

d 2

a

a
a

g

15

q2

parkering

LO
KA

LG
AT

A
u

gc
-v

äg

forn

u
q2

n2

parkeringlek2

lek2

v1

sk
yd

d 3

s2

v2 v4

v3
v1v2 v4

v3
v1v2 v4

v3
v1v2 v4

p

q1

lek1
g

BCIII
e 2440
f2

15p

lek1
g

BCIII
e 2440
f2

15p
lek1

g

BCIII
e 2440
f2

15p

a

E1

10

11

12

12

12

1160

1:6

KRONETORP

T

T

11,2

11,2
11,610,9

11,9

11,9

12,4

13,2
13,8

12,6

13,1

13,5

12,8
11,8

11,7

12,1

12,7

13,8

+14,3

+13,9

+11,4

LOKALGATA n1 n2

n1 n2

gc-väg

Häck
Träd
Slänt

Registerbeteckningar
Ledningsrättsutryme
Servitutsområde
Kvartersnamn
Traktnamn

Gällande gatuhöjd i undre

Gällande gatuhöjd i övre
stadens nollplan
Gällande gatuhöjd över
Höjdkurva

Vattenyta

Kantsten
Stödmur

Staket eller plank
lämningsområde
Fornlämning eller forn-

Träddunge
Träddunge

Buskage
Skärmtak
Byggnad, takkontur
Byggnad
Elstolpe
Rutnätspunkt

Gasledning (i mark)

Fjärrvärmeledning (i mark)

Teleledning (i mark)
Vatten- och avloppsledning
Högspänningsledning (i mark)

Järnvägsspår
Illustrationslinje
Fastighetsgräns
Traktgräns

planet

planet

HUSIE

1  5:10  s:2  ga:2

Serv.

Lr.

-0,0

-0,0

+

+

6

+-0,0

Dike
vy

Mur

***

~
T

G

F

E

VA

GRUNDKARTEBETECKNINGAR
Kommungräns

SVARTÖ

Genomförandetid
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt

PLANBESTÄMMELSER
FORTSÄTTNING FRÅN PLANKARTA SIDA 1

KONNEKTIONSLINJE

Byggnad får ej rivas eller förvanskas. Eventuella ändringar ska utföras i
enlighet med de råd och riktlinjer som finns på sid 12-13 i
planbeskrivningen.

q1

SKYDDSBESTÄMMELSER

Park och mark får ej förvanskas, skötselplan ska upprättas innan planen
kan antas. Eventuella ändringar ska utföras i enlighet med de riktlinjer
som finns på sid 13 och 14 i planbeskrivningen.

q2

Högsta antal våningarI-IV

UTFORMNING

Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens
egenart och i enlighet med de råd och riktlinjer som finns på sid 13
"Byggnad 8" och sid 14 "Tillkommande bebyggelse", i planbeskrivningen.

BYGGNADSTEKNIK
Byggnader som uppförs inom området ska förses med avstängningsbar
ventilation. Friskluftsintag ska ske från sida som inte är utsatt för risk från
E22:an.

b

v1 Utöver ovan angivet högsta antal våningar tillåts ytterligare en våning vars
yta inte får överstiga 50% av exploateringsgraden.

f1

GRUNDKARTA

METRIA AB
Område

Del av Kronetorp 1:1

Burlövs kommun

Framställningsmetod

Utdrag ur Primärkarta

Fältkompletterad i december 2012

Fastighetsutredning

Fastighetsutredning aktuell 2013-01-24

Plansystem

SWEREF 99 13 30
Höjdsystem
RH70

Mätning utförd av

Johan Ingwald

Kartan upprättad av

Solvig Olsson 2013-01-24, rev 2014-07-15

Skala 1:2000    1 cm = 20 m Kartbeteckningar enligt Hmk -Ka.D

Marklov krävs för fällning av träd markerat n4 ,och får endast ges om trädet utgör en
fara för allmänheten eller har en sjukdom som gör att det kommer att dö inom kort.
Marklov krävs även för fällning av träd inom område markerat med n5.

v2 Minsta rumshöjd på gatuplan ut mot allén ska vara 3,5 m. Mått gäller från
golv till underkant bjälklag.

UTSEENDE

v3 Entreér ska i huvudsak placeras mot gata. Genomgående entreér är tillåtna.

MARKENS ANORDNANDE

Marklov krävs för fällning av träd. Träd som fälls ska ersättas av
vårdträd med stamomfång 35-40 cm.

n4

PLACERING
Minst 60% av bottenvåningens fasadlängd ska placeras i gatuliv.p

mark och vegetation

Utfart, stängsel 
Inom kvartersmark med användningen CB1S får ingen uppdelning av kvartersmarken med
plank, mur, staket eller dylikt uppföras, men i gräns mot allmän platsmark får genomsiktligt
staket med en högsta höjd av 1,2 meter uppföras.

lek1 Lekutrustning ska finnas

Marklov krävs för fällning av träd med stamomfång som överskrider 30
cm. Träd som fälls ska ersättas.

n5

Bygglov får inte ges innan byggnad/ markens lämplighet har
säkerställts genom att markföroreningarna slutligt avhjälps se sid
17-19 i planbeskrivningen.
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Fastighetsindelningsbestämmelse se plankarta 3

ORIENTERINGSKARTA

1010 5 0

Skala 1:1000 (A1)

20 30 40 50 M

PLANKARTA 1

PLANKARTA 2

Högsta totalhöjd i meter

ANSLUTNING TILL LUNDAVÄGEN

lek2 Skol- eller förskoletomt med lekutrustning får anläggas

Denna våning får ej bebyggas på yta närmre fasad än 12,5 meter mot allén och
1,5 meter vid övriga fasader.

v4 Vind får inte inredas

Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens
egenart och i enlighet med de råd och riktlinjer som finns under rubriken
"Byggnadskultur och gestaltning" på s. 23-24 i planbeskrivningen.

f2
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SAMMANFATTNING  
I denna miljökonsekvensbeskrivning beskrivs och bedöms den miljöpåverkan som förväntas uppstå vid 
genomförandet av Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m.fl. Kronetorps gård, Burlövs kommun.  
 
Planförslaget föreslår att området tas i anspråk för blandad bebyggelse med bostäder, inslag av handel, skola 
och delvis publika verksamheter. Bebyggelsen består av byggnader i varierande storlek, två till fyra våningar 
höga, som förläggs kring den befintliga bebyggelsen på Kronetorp gård. Gårdens natur- och parkområden 
bevaras och planeras, till viss del för allmänt nyttjande. Planområdet är en del av Kronetorpsområdet, beläget 
inom 1,5 km:s radie från Burlöv station och redovisas i Framtidsplan för Burlövs kommun, ÖP 12, som det 
största föreslagna planerade, aktuella utbyggnadsområdet i kommunen. 
 
För Kronetorpsområdet är en skelettplan upprättad. Den ger riktlinjer för framtida utbyggnad inom hela 
området mellan Kronetorpsvägen, Södra Stambanan, E6/E20 och E22, inom vilket föreslagen detaljplan för 
Kronetorps gård med omgivningar, ingår. Det föreslagna detaljplaneområdet är beläget i sydöstra delen av det 
planerade Kronetorpsområdet, men har i dagsläget ingen direkt koppling till annan bebyggelse. 
 
 

INLEDNING 
MILJÖBEDÖMNING OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar detaljplanens miljökonsekvenser. 
Enligt bestämmelserna i 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap. 11§ miljöbalken (MB) skall en 
miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas om en detaljplans genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Burlövs kommun har bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning bör göras för detaljplanen, då den påverkar 
riksintresse för kulturmiljö. 
 
Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att belysa de miljökonsekvenser som kan tänkas uppstå vid 
genomförande av planförslaget samt att beskriva hur eventuella negativa miljökonsekvenser kan minimeras 
eller undvikas. Beskrivningen berör huvudsakligen planområdet med omgivande vägar. 
 
 
UTREDNINGAR 
Miljökonsekvensutredningen är bl.a. baserad på följande utredningar, som biläggs: 
 
Geoteknik och mark 
- Geotekniskt utlåtande, Del av Kronetorp 1:1, 2010-05-17, Ramböll Sverige AB 
- Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun, 2014-05-13, Ramböll Sverige AB 
- Fördjupad miljöteknisk markundersökning Kronetorp 1:1 Burlövs kommun, 2014-12-22, Ramböll Sverige AB 
- PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun, 2015-05-04, Ramböll Sverige AB 
 
Trafik, Buller och Vibrationer 
- Järnvägsplan, Flackarp- Arlöv, fyra spår, Buller- och Vibrationsutredning, underlag till MKB, 2013-02-14,         
  Trafikverket utkast dat. 2013-02-14, färdigt dokument 2014-06. 
- Bullerutredning Kronetorps gård, Revidering 1, 2014-04-08, Ramböll Sverige AB 
- Bullerutredning Kronetorps gård, Revidering 1, Bilagor, 2014-04-08, Ramböll Sverige AB 
- Bullerutredning Kronetorp 1:1. Revidering 2, Bilagor, 2015-02-05, Ramböll Sverige AB 
 
 Risker 
- Riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20, Kronetorp 1:1, Burlöv, 
  2014-05-08, Ramböll 
 
Luft 
- Luftutredning, Kronetorps gård, 2014-05-08, Ramböll Sverige AB 
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Dagvatten 
- Dagvattenutredning till Skelettplan, Burlöv Kronetorp, 2013-01-21, VA Syd 
- Behovsutredning Dagvatten Del av Kronetorp 1:1, 2010-03-15, Ramböll Sverige AB 
  
Naturmiljö 
- Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbedömning, Kronetorps gård , Burlövs kommun, 
   2010-03-18, Naturcentrum AB 
- Inventering av fladdermöss i parker inom Burlövs kommun, Naturvårdskonsult Gerell 
- Förslag på åtgärder som gynnar fladdermusfaunana i Kronetorps park, Burlövs kommun,  
  2014-01-27, Naturvårdskonsult Gerell – Kronetorp 1:1 
 
Kulturmiljö 
- Arkeologisk utredning steg 2 Kronetorp 1:1, UV Rapport 2011:47, RAÄ 
- Byggnadsantikvarisk utredning, Kronetorps gård, Rapport 2013:004, Malmö Museer  
- Kulturhistorisk utredning, Kronetorpsområdet, Fastigheten Kronetorp 1:1 m. fl. i Burlövs kommun,  
  Rapport 2013:013, Malmö Museer 
- Historisk Analys och synbarhetsanalys Kronetorp 1:1, 2014-05-23, Ramböll 
 
 
DETALJPLANENS SYFTE 
Förslag till detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, Kronetorps gård syftar till att pröva lämpligheten av att 
inom planområdet uppföra blandad bebyggelse med bostäder, inslag av handel, skola och delvis publika 
verksamheter. Föreslagen byggnation består av byggnader i varierande storlek med två till fyra våningars höjd, 
som lokaliseras runt de befintliga byggnaderna på Kronetorps gård.  

Ny byggnation: 
- fyra kvarter med flerbostadshus, väster om Kronetorps gård 
- ett kvarter med möjlighet för centrum-, skolverksamhet och bostäder öster och söder om gården 
- småskalig bostadsbebyggelse norr om gården.  
 
Detaljplanen syftar även till att säkerställa bevarandet av kulturhistoriska värden inom planområdet; 
befintlig bebyggelse, befintliga alléer och trädrader, befintlig park och befintligt naturområde, typ skog. 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger i östra delen av Burlövs kommun, väster om trafikplats Kronetorp och gränsar till 
jordbruksmark samt till Kronetorpsvägen, E22 (Stockholmsvägen) och Lundavägen. 
Området omfattar cirka 13 ha mark och innefattar befintlig byggnation bestående av Kronetorps gård med 
mangårdsbyggnader, ekonomi- och verksamhetsbyggnader, äldre parkmiljö, äldre naturområde typ skog, 
vägområden samt omgivande jordbruksmark. 
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Orienteringsbild. Röd markering visar planområdets utbredning 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan Burlövs kommun 
I Översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs kommun, ÖP 12, antagen 140422, laga kraft vunnen 140522, 
utgör planområdet en del av Kronetorpsområdet, vilket i sin helhet definieras som utvecklingsområde för 
blandad bebyggelse (bostäder, idrott, småskalig handel, service/vård och publikalstrande verksamheter).  
I framtidsplanen föreskrivs dels bevarande av byggnader, parkområde och alléer vid Kronetorps gård och dels 
tillskapande av grönytor och parkmiljö för hela Kronetorpsområdet.  
Vidare nämns att korsningen Kronetorpsvägen/Lundavägen utgör en viktig entré till Arlövs tätort. Den bör få 
högre status genom att Lundavägen och Kronetorpsvägen omvandlas till mer stadsmässiga gator med 
förtätning utmed gatorna, ny utformning och minimering av genomfartstrafik samt nya gång- och cykelvägar 
längs vägarna.  
 
 
RIKSINTRESSEN 
Kronetorpsområdet berörs av flera riksintressen.  
I Framtidsplan för Burlövs kommun, ÖP 12, har kommunen i 2030-års bebyggelsescenario, tagit ställning  
för riksintresse station innanför motorvägarna och innanför kommungränsen, vilket innebär: 
  
-att inom stationsnära mark bedömer kommunen den lämpligaste markanvändning vara tät blandad 
bebyggelse.   
-att utanför motorvägarna bedömer kommunen, trots stationsnära läge, att riksintresse kulturmiljö samt 
odlingsmarken ska värnas för framtiden. 
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Riksintresse kustzon 
Området berörs av riksintresse för kustzon likt övriga delar av Arlöv. 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. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på riksintresset för kustzon. 
 
Riksintresse kulturmiljö 
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård Burlöv M77.  
Uttryck för riksintresset är:  
”Slättbygdens öppna sammanhängande odlingslandskap. De fria vyerna med skarp åtskillnad mellan tätort och 
odlingslandskap och det lokala vägnätet som sammanbinder storgårdar, sockencentrum, egnahemsområde och 
tätort med varandra samt med de större regionala och nationella kommunikationsstråken. Burlövs kyrkby med 
tät bebyggelse, prästgård, skola och sockenstuga. Kronetorps gård med allésystem, park- och trädgårdsmiljö, 
storskaliga ekonomibyggnader, samband med odlingslandskapet samt tillhörande holländaremölla med 
dominerande läge i landskapet.” 
 

 
 
Kulturmiljöstigar, Burlövs kommun.  
 
Riksintresset motiveras bl.a. av odlingslandskapet i öppenslättbygd vilket idag kan karaktäriseras som ett 
storskaligt fullåkerslandskap med framträdande urban infrastruktur och bebyggelse. Det öppna flacka, svagt 
böljande landskapet har en lång tradition av jordbruk vilket karaktäriserat av tämligen stora, glest spridda 
gårdar. 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 
 
Det öppna jordbrukslandskap som riksintresset delvis syftar på bedöms av Framtidsplanen inte vara ett 
sammanhängande område p.g.a. storskalig infrastruktur. Framtidsplanen, ÖP 12, tar ställning för att bygga 
stationsnära bebyggelse i riksintresset för kulturmiljö inom Kronetorpsområdet, i vilket föreslaget 
detaljplaneområde ingår.  
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ÖP 12:s 2030-års bebyggelsescenarie innebär  
-att inom stationsnära mark bedömer kommunen att tät blandad bebyggelse är den lämpligaste      
 markanvändningen.  
-att utanför motorvägarna bedömer kommunen, trots de stationsnära lägena, att riksintresse kulturmiljö samt 
odlingsmarken ska värnas för framtiden. Det öppna odlingslandskapet söder om E22:an mellan Stockholm-
svägen och Sege å skall bevaras. Här förordas vidareutveckling av rekreationsverksamheter med fler natur- och 
kulturstigar samt ett grönområde längs Sege å, som delvis sträcker sig in i Malmö och Lomma kommuner, 
anknutet till den planerade stadsbebyggelsen, Malmö- Burlöv golfbana, Spillepengen med sträckning vidare in i 
Malmö och Staffanstorp kommuner. 
 
Kronetorps gård och omgivning är av stort intresse som kulturmiljö genom dels gårdens historik, som en 
förutvarande gårdsenhet i Burlövs by och dels dess välbevarade arkitektur. Den sammanhängande 
gårdsstrukturen med mangårdsbyggnad, ekonomibyggnader, uthuslängor, alléer och park har stort 
kulturhistoriskt värde. Gårdens karaktäristiska, gamla siktlinje via gårdsvägens allé, från korsningen 
Kronetorpsvägen - Lundavägen upp mot gårdsbyggnaderna är viktig att upprätthålla. 
 

 
Riksintresse för kulturmiljö.   Sammanställning av skydd som berör planområdet. Bild från Framtidsplanen. 
 
 
Riksintresse för väg E6/E20 och E22 
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i det nationella stamvägnätet som är av riksintresse.  
I vägområdet ingår skyddsavstånd med minst 50 m på vardera sidan om vägen. Riksintresset berörs inte av 
exploateringen. 
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Biotopskyddade områden 
Inom planområdet finns två alléer och två trädrader som omfattas av generellt biotopskydd, enligt 7 kap. 
Miljöbalken, vilket innebär att de inte kan fällas utan särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. En allé som löper från 
Lundavägen fram till Kronetorps gård och en allé följer vägen öster om gården, belägen till viss del inom 
planområdet. Parken kantas av två trädrader, en på den östra och en på den västra sidan.  
 

  
 
Biotopskyddade områden är markerade med rött. 
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ALTERNATIVA UTBYGGNADSSTRATEGIER 
Alternativ 1, 2 och 3 är att betrakta som parallella arbetslinjer i en samlad utbyggnadsstrategi. 
 
Planförslag Alt 1 är realiserbart idag 
Planförslag Alt 2 är realiserbart först efter spårutbyggnaden mellan Flackarp och Arlöv  
Planförslag Alt 3 är realiserbart idag och framöver men förutsätter intresserade markägare 
 
Nollalternativ 
Miljöbalken definierar nollalternativet som en beskrivning av att den planerade verksamheten eller åtgärden 
inte kommer till stånd. Detta innebär inte nödvändigtvis att allting förblir som i dagsläget, utan handlar om 
vilken utveckling som är trolig om inte den verksamhet som planförslaget medger blir av.  
 
Nollalternativet innebär att nuläget, markens beteckning/status som jordbruksmark, klass 10, bibehålls. 
Kommunens bostadsbrist tillgodoses inte i detta område och fastigheten Kronetorps gårds kulturhistoriskt rika 
byggnadsmiljö med anrik, i delar biotopskyddad vegetationsstuktur som sammantaget utgör en värdefull 
livsmiljö för boende, inte nyttjas. Sedan jordbruket lades ner har Kronetrops gård varit utsatt för vandalisering 
och bränder. Med ett fortsatt avskilt läge utan boende på gården finns risk för fortsatt vandalisering av 
byggnaderna.  
Om byggnaderna inte får en ekonomisk hållbar användning kommer de att förfalla. 
 
Planförslag Alt 1 
Kronetorpsgården  
Framtidsplan för Burlövs kommun är Kronetorpsområdet utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde och 
beskrivs ” i mitten av kommunen möts Åkarps trädgårdsstad med Arlövs blandstad och här skapas en helt ny 
bebyggelse med stadskaraktär i Burlöv Centrum och i Kronetorpsområdet med bostäder, idrott, småskalig  
handel, service/vård, grönytor/park och publikalstrande verksamheter.” 
 
Förslag till detaljplan utgör en del av Kronetorpsområdet. Området förläggs i huvudsak väster och norr om och i 
nära anslutning till befintlig gårdsbebyggelse. Allévägen bibehålls som det historiska och visuellt avläsbara 
förbindelsestråket mellan Lundavägen och Kronetorps gård. Planförslaget inkluderar befintlig gårdsbebyggelse, 
möjliggör bostadsbebyggelse samt blandade verksamheter t.ex. skola, kontor och handel. Den äldre 
gårdsbebyggelsen bevaras med förutsättning för nya verksamheter. Delar av den befintliga parken, med anlagd 
park och mogen ädellövskog, söder om gården blir tillgängligt för allmänheten som ett naturområde med 
kulturhistoriska anor i den östra delen av Arlöv. 
Ny bebyggelse lokaliseras till ett område väster och norr om befintlig gårdsbebyggelsen och skapar i samspel 
med den befintliga bebyggelsen gatu- och gårdsrum med fasaderna som skydd mot vindar och buller. 
Verksamheterna inom planområdet föreslås trafikmatas via gårdsallén i väster från Lundavägen och via 
befintlig tunnel under E22 i söder. Befintlig gårdsväg med allé föreslås bli en grusad gång- och cykelväg, 
flankerad av två vägbanor för biltrafik och trädrader. 
 
Planförslag Alt 2 
Burlöv C 
Framtidsplan för Burlövs kommun, ÖP12, ger intentioner och ramar för byggnadsexpansion av kommunen. 
Nybyggnation skall lokaliseras i långsiktigt hållbara kollektivtrafikstråk, främst i anslutning till järnväg.   
Det är kring de tre stationsnära centrum som Burlövs framtida stadsbebyggelse bör utvecklas. 
Burlöv C planeras via förtätning och nybyggnation utvecklas till en tät serviceinriktad stadsdel med hög 
bebyggelse och väldefinierade torgrum. 
 
Planförslag Alt 3 
Förtätning 
Byggnation genom förtätning, i detta fall i kollektivtrafiknära läge, är en långsiktig, hållbar och kontinuerlig 
lösning på Burlövs utbyggnadsbehov. Eftersom kommunen inte har rådighet över marken, kan förtätning 
betraktas som komplement till den kommunala bebyggelsestrategin, i nuläget skelettplan och fortsatt 
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planering av Kronetorpsområdet - en viktig del i den aktuella, planerade nybyggnationen i stationsnära läge 
samt framöver vid nybyggnation och förtätningen kring Burlöv C. 
 
Parallellt med förtätning av stationsområden och nybyggnad i stationsnära lägen bör, beroende av intresserade 
markägare, resurser inriktas på förtätning/omvandling längs Lundavägen, Kronetorpsvägen och Dalbyvägen. 
 

 
Planförslag, som visar tät stadsbebyggelse och väldefinierade torgrum 
mellan Burlöv Centralstation (A) och Burlöv Center och längs 
med Lundavagen (C) och Kronetorpsvagen (B). 
Illustration: Kanozi (beskuren). Bild från Framtidsplan för Burlövs kommun. 

 
KONSEKVENSER 
MARKANVÄNDNING OCH NATURRESURSER 
Markanvändning 
En del av planområdet brukas idag som åkermark. Inom planområdet finns Kronetorps gård med 
ekonomibyggnader, park och naturområde. Jordbruksverksamheten på gården är avvecklad. 
 
Nollalternativet 
Nollalternativet innebär ingen påtaglig påverkan på Kronetorpsgård, markanvändningen eller jordbruksmarken, 
klass10. Om byggnaderna i framtiden inte får en ekonomisk hållbar användning riskerar de att förfalla.  
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Förslaget innebär att: 
Alt 1 - jordbruksmark, klass 10, inom planområdet tas i anspråk för bostadsbebyggelse, vilket medför 

påverkan på det generella intresse som brukandet av åkerjord utgör 
 - Kronetorps gård skyddas med bevarandebestämmelser i detaljplanen  
 - Kronetorps park görs allmänt tillgänglig i detaljplanen  

- Kronetorps gård och park får en tydlig central och publik roll i den framtida planerade, 
omgivande stadsbebyggelsen, Kronetorpsområdet, nära och tillgänglig för Burlövs invånare och 
besökare.  
- gårdens tillgänglighet förstärker allmänhetens förutsättningar till förståelse av de historiska 
kopplingarna mellan Kronetorps gård, Kronetorps mölla, Burlövs kyrkby, Arlövsgården och det 
öppna jordbrukslandskapet österut. 

 - värdefull riksintressant kulturmiljö bevaras och varsamt integreras i stadslandskapet, som 
nutida boende- och verksamhetsmiljö 

 
Alt 1, 2, 3 - om markägarna vill, fler människor inom en snar framtid kan bosätta sig i attraktiva och 

stationsnära lägen.   
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Alt 2,3 - om Kronetorps gård med byggnader i framtiden inte får en ekonomisk hållbar användning 

riskerar de att förfalla.  
 
  
MILJÖMÅL 
Lokala, regionala och nationella miljömål 
Under 2009 antogs ett nytt miljöprogram för Burlövs kommun. I detta program dras riktlinjerna för 
kommunens framtida miljöarbete och miljömål upp, baserade på de nationella miljömålen. 
Miljöprogrammet utgör målsättningar och strategier för kommunen och dess personal inom området miljö. 
Målen baseras på de av riksdagen antagna nationella miljömålen och av länsstyrelsen föreslagna delmål för 
Skåne, samt på folkhälsomålet. Det övergripande målet är att skapa en god livsmiljö och hälsa. Burlövs 
kommuns lokala miljömål är: 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. God bebyggd miljö 
15. Hälsa på lika villkor 
 
Det aktuella planförslaget, alt 1, berör framför allt målen  
- Begränsad klimatpåverkan 
- Grundvatten av god kvalitet 
- Ett rikt odlingslandskap 
- En god bebyggd miljö 
 
Målet Begränsad klimatpåverkan innebär att 
”Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall 
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås”. 
 
Målet Grundvatten av god kvalitet innebär att 
"Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag." 
 
Målet Ett rikt odlingslandskap innebär att 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”. 
 
Målet En god bebyggd miljö innebär att ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 
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Nollalternativ 
Fortsatt användning enligt nollalternativet innebär försumbar påverkan på de ovan nämnda målen. 
Nollalternativet innebär att hela fastigheten även i fortsättningen förblir i privat ägo. Det finns en risk att den 
bebyggda miljön förfaller ytterligare om Kronetorps gård inte används och att resurser därmed saknas för 
framtida underhåll. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
Påverkan på miljömål beskrivs här samlat för alternativ 1, 2 och 3 då skillnaderna mellan planförslagen är 
försumbar relaterat till miljömålen. Endast en generell bedömning av alternativ 2 och 3 kan göras.  
  
All ny bebyggelse påverkar målet Begränsad klimatpåverkan. Genom att den föreslagna utbyggnaden bedöms 
ha god kollektivtrafikförsörjning minskar påverkan på miljömålet. Halterna av växthusgaser i området är i dag 
låga och beräknas även fortsättningsvis vara det, även med de ökade trafikmängder som planförslaget innebär. 
Detaljplanen innebär att jordbruksmark tas i anspråk vilket motverkar miljömålet. 
Ingen risk bedöms föreligga för överskridanden av miljökvalitetsnormer för utomhusluft, varken inom eller i 
anslutning till planområdet. Närheten till en kollektivtrafiknod samt ett befintligt och planerat välutvecklat 
gång- och cykelvägnät innebär en viss begränsning av de beräknade ökande trafikmängderna. 
 
Alternativen innebär att befintlig åkermark tas i anspråk för ny bebyggelse och får därmed påverkan på målet 
Ett rikt odlingslandskap. Planområdet har dock, i kommunens Framtidsplan, bedömts vara lämpligt för 
exploatering enligt förslaget. Dess betydelse för produktionen samt för landskapsbilden, med det öppna 
odlingslandskapet, bedöms inte vara tillräckligt stor för att motivera fortsatt användning av området som 
jordbruksmark, vägt mot andra samhällsintressen. De kulturhistoriska värden som är knutna till 
gårdsbebyggelsen påverkas inte av förslaget eftersom bebyggelsen utformningssäkras med 
bevarandebestämmelser i planen. 
 
Alternativen bedöms ha goda förutsättningar att uppnå målet God bebyggd miljö eftersom lokaliseringen av 
verksamheterna i planförslaget följer de förslag om strategisk markanvändning som ställts i kommunens 
Framtidsplan. Lokaliseringen i anslutning till kollektivtrafik och det regionala vägnätet minimerar 
trafikstörningar i kringliggande bostadsområdena och ger goda förutsättningar för hållbar transport till 
bebyggelsen. 
Byggnation enligt alternativen innebär att luftföroreningar bedöms stanna på så låga nivåer att de inte innebär 
någon risk för människans hälsa. Befintligt eller ökat trafikbuller bedöms inte utgöra en risk. Genomförda 
bullerberäkningar visar på att planförslaget överlag kommer att klara av riktvärden för buller för ny 
bostadsbebyggelse och att det sammantaget finns goda förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö för 
boende. 

 
NATURMILJÖ 
Inom planområdet finns flera landskaps- och vegetationselement som enskilt och tillsammans bidrar till en 
värdefull naturmiljö. Allén längs gårdsvägen består delvis av gamla träd med struktur i form av håligheter/ 
mikrobiotoper, som gynnar den biologiska mångfalden.  
 
Söder om gården och allén ligger en anlagd park med flera äldre solitära träd och en damm. Parken övergår 
söderut i en tät, mogen, vildvuxen ädellövskog med tvåskiktat bestånd och rik fauna. 
Österut kantas parken och ädellövskogen av en trädrad med gamla lönnar, askar, lindar och ekar.  
I anslutning till trädraden återfinns multnande ved som hyser insekter och svampar.  
 
En yngre trädrad, dominerad av ask, omgärdar gårdsområdet, parken och skogsområdet. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att hela parken även i fortsättningen förblir i privat ägo. Det finns en risk att parkmiljön 
förfaller ytterligare om Kronetorps gård inte används och att resurser därmed saknas för framtida underhåll. 
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Planförslag Alt 1, 2 och 3 
Alt 1  Planförslaget innebär goda förutsättningar för bevarande av parken och ädellövskogen då 

huvudmannaskapet och därmed den kontinuerliga skötseln för en del av planområdet överförs 
till kommunen.  Allmänhetens tillgänglighet till området ökar eftersom kommunen planerar 
kompletterande gång- och cykelvägar till området.  Detaljplanen föreskriver ett förstärkt skydd 
av, för parkens karaktäristiska solitärträd, ex. blodbok och av områdets alléer, som förses med 
skyddsbestämmelser. Trädraden i parkens västra kant, säkras i planen. Områdets östra trädrad 
förses inte med skydd, eftersom det här planeras bebyggelse. Det kompenseras via plantering 
av en ny trädrad längs bebyggelsen i norr. Sammantaget bedöms inte planförslaget innebära 
någon påtaglig påverkan på områdets naturmiljö. 

Alt 2 och 3 Inga för kommunen betydande grönområden finns inom områdena för planförslag 2 och 3 
varför alternativ 2 och 3 inte bedöms innebära någon påtaglig skada på naturmiljön. En 
utredning av naturmiljön bör göras innan byggnation.  

 
FLADDERMÖSS 
Fladdermusfaunan i Kronetorpsparken har inventerats den 5 och 7 maj 2014 (Naturvårdskonsult Gerell 2014). 
Inventeringarna visade på en överraskande artrik fladdermusfauna, totalt 6 arter. Av dessa är vattenfladdermus 
(Myotis daubentonii), större brunfladdermus (Nyctalus noctula), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) och 
brunlångöra (Plecotus auritus) vanligt förekommande i landet. Vattenfladdermusen kommer troligen inte att 
yngla i området utan utnyttja parken som ett jaktområde. Detsamma gäller den högtflygande större 
brunfladdermusen. Både dvärgpipistrellen och brunlångöra är däremot potentiella ynglande arter inom parken 
och dess närmaste omgivningar. 
 
Förslag på åtgärder för att gynna fladdermusfaunan i parken har lämnats i en rapport från den 27 januari 2014.  
(Naturvårdskonsult Gerell 2014). Parkens undervegetation kommer småningom att domineras av tysklönn och 
ask. Båda trädslagen har lätt för att sprida sig och bör därför hållas efter genom gallring. Området saknar 
vegetation som stödjer insektslivet, därför föreslås plantering av hagtorn. Den västra trädridån ger en god 
läeffekt vilket är mycket viktig för parkens mikroklimat och därmed också för insektstillgången. Trädridån bör 
därför hållas intakt och eventuellt förstärkas genom plantering av en häck innanför. Den lilla dammen i norra 
delen av parken, som också stödjer insektslivet, föreslås utvidgas. De smala kantzonerna sydöst om parken 
föreslås förbli intakta eftersom de ger ett bra vindskydd. Ruderatmarken i den östra delen av parken föreslås 
planteras med sälg. Sälgen är en tidig och bra pollenproducent och därför särskilt viktig för bl.a. humlor. 
Tillgången på hålträd inom parken är liten och därför förslås att fladdermusholkar sätts upp. 

 
Dammen, Kronetorps gård 
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Inventeringen av fladdermöss inom Kronetorpsparken visade alltså på ett överraskande stort artantal inom det 
relativt begränsade parkområdet. Detta kan förklaras av att det förekommer en hel del rörelser bland 
fladdermössen under våren men också att relativt små grönytor som Kronetorpsparken, särskilt när de ligger 
inom hårt exploaterade miljöer, har stor betydelse som jaktområden för fladdermössen. Detta gäller särskilt 
under vår och höst.  
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att hela parken även i fortsättningen förblir i privat ägo. Det finns en risk att parkmiljön 
förfaller ytterligare om Kronetorps gård inte används och att resurser därmed saknas för framtida underhåll. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
 
Alt 1  Planförslaget innebär goda förutsättningar för bevarande av parken och ädellövskogen då 

huvudmannaskapet och därmed den kontinuerliga skötseln för en del av planområdet överförs 
till kommunen. Bevarandet av parken inom en i övrigt hårt exploaterad miljö har stor betydelse 
för fladdermössens jaktområden. Dammen inom området har stor betydelse för 
insektsproduktionen och därmed också för fladdermössen. Generellt är bedömningen att 
utbyggnaden av bostadshus och servicelokaler i planområdet kommer att få en ringa påverkan 
på fladdermusfaunan inom området. 

 
Alt 2 och 3 Inga för kommunen betydande grönområden finns inom områdena för planförslag 2 och 3 

varför dessa alternativ inte bedöms innebära någon påtaglig skada för fladdermusfaunan.  
 
 
GEOTEKNIK 
Grundläggningsförhållandena inom området är goda då undergrunden huvudsakligen består av lermorän. 
Planerade byggnader kan troligen grundläggas med platta på mark. Kompletterande undersökningar bör 
utföras för dimensionering av grundläggning för byggnaden när utformning, laster och nivåer är bestämda. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär inga förändringar. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1 Förslag till planområde har goda grundläggningsförutsättningar. 
 

Alt 2 och 3  Grundläggningsförutsättningar måste utredas innan byggnation.  
 
 
FÖRORENAD MARK 
Uppmätta halter av föroreningar i planområdets jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 
vid så kallad känslig markanvändning. Mark som klarar de generella riktvärdena för känslig markanvändning 
kan användas för såväl byggnation av bostäder, förskolor och skolor, odling av grönsaker eller uttag av 
grundvatten. En framtida exploatering av planområdet kräver avhjälpande åtgärder för att minska risken för 
människor och miljö. 
 
Utifrån resultaten från de översiktliga miljötekniska markundersökningarna bedömdes jorden och grundvattnet 
i anslutning till området, med avseende på de uppmätta halterna av petroleumprodukter där det tidigare 
hanterades drivmedel, överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning och 
utgör en risk för människors hälsa eller miljö. Vid en punkt överskrider blyhalten i jord Naturvårdsverkets 
generella riktvärden vid känslig markanvändning.  
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För att  
• avgränsa utbredningen av förorenad jord med halter som överskrider Naturvårdsverkets generella 

riktvärden vid känslig markanvändning 
• undersöka föroreningsinnehållet i det ytliga betonggolvet i det f.d. sädesmagasinet   
• utreda om grundvattnet nedströms den f.d. smedjan innehåller förhöjda halter av klorerade 

lösningsmedel 
 

utförde Ramböll en fördjupad miljöteknisk markundersökning.  
 

 Bedömda utbredningar av förorenad jord och provpunkter från den översiktliga och den för fördjupade miljötekniska markundersökningen.  
 
Resultaten från de utförda undersökningarna visade att marken inom två områden är i behov av 
efterbehandlingsåtgärder för att bedömas lämplig för byggnation av bostäder m.m.  De fem områdena är 
benämnda ”Bedömd utbredning petroleumprodukter i jord”, ”Bedömd utbredning bly i fyllnadsmaterial”, 
”Traktorgarage”, ” F.d. smedja” och ”F.d. bekämpningsmedelsförråd”.  Områdena är markerade i figuren ovan. 
Följande gäller för områdena:  
 

• Resultaten från undersökningarna visar att uppmätta halter av petroleumprodukter och PAH 
(Polycykliska aromatiska kolväten) som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig 
markanvändning utgör risk för människor och miljö i samband med den planerade exploateringen i 
området.  Ramböll bedömer att merparten av den förorenade jorden inom planområdet är i behov av 
efterbehandlingsåtgärder.  

 
• Resultaten från undersökningarna visar att uppmätta halter av bly som överskrider Naturvårdsverkets 

generella riktvärden vid känslig markanvändning utgör risk för människor och miljö. Ramböll bedömer 
att den ytliga fyllnadsjorden med förhöjda halter av bly kräver efterbehandling 
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• Resultaten från analyserna av betonggolven i den f.d. smedjan och i traktorgaraget visade att 
betongmaterialet innehåller förhöjda halter av petroleumprodukter som överskrider 
Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning.  För att säkerställa att de 
påvisade föroreningarna i byggnaderna inte ska utgöra en risk för människor med den framtida 
användningen bedömer Ramböll att ytlagret av betonggolven i byggnaderna avlägsnas med hjälp av 
betongfräsning. 
 

• Resultaten av analyserna från betonggolvet i det f.d. bekämpningsmedelsförrådet visade på spår av 
bekämpningsmedel.  Om byggnaderna i framtiden ska användas för centrumanläggningar, bostäder 
och skola bedömer Ramböll att det ytliga lagret av betong avlägsnas med betongfräsning.  
 

Vid granskning 2 framkom att ytterligare en del av en byggnad använts som traktorgarage, i fortsättningen 
benämnd ”Traktorgarage 2”. En kompletterande markundersökning genomfördes som redovisades i ett 
PM. Området är markerat i figuren nedan. 

 
• Resultatet av analyserna från betongprov och jordprov i traktorgarage 2 visade att det fanns rester 

som dock inte bedöms som farliga för människors hälsa. Dessa kan dock ge upphov till luktolägenhet 
vilket är olämpligt vid den användning som föreslås i planen. Därför bör betonggolvet rivas ut och 
ytterligare provtagningar tas på marken under golvet för att säkerställa omfattningen av saneringen.   

 

 
 
Identifierat traktorgarage 2 för vilket kompletterande undersökning genomförts är rödmarkerat.  
 
Nollalternativ 
Resultaten från genomförda miljötekniska undersökningar visar att de uppmätta halterna av 
petroleumprodukter och bly i jorden överskrider de föreslagna riktvärdena i två områden. Detta medför att 
föroreningarna kan utgöra en risk för människor och miljö.  
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1 Resultaten från de miljötekniska undersökningarna visar att det finns halter av föroreningar i 

jord som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden vid känslig markanvändning. Detta 
medför att föroreningarna kan utgöra en risk för människor och miljö. Den planerade 
exploateringen kräver således åtgärder som minskar risken för människor och miljö. För att 
göra marken lämplig krävs efterbehandlingar av den förorenade jorden. Merparten av den 
förorenade jorden som innehåller halter av föroreningar som överskrider riktvärdena vid 
känslig markanvändning skall grävas ur och behandlas på deponi.  Ytlagren i de påvisat 
förorenade betonggolven skall avlägsnas. 

 
Alt 2 och 3  Det finns risk för förorenad mark då marken är belägen i tätbebyggt område med 

verksamheter. Markundersökningar ska utföras innan byggnation. 
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DAGVATTEN 
Idag infiltreras regnvatten inom planområdet genom matjordslagren. På större djup bidrar lermorängrunden till 
en starkt begränsad infiltration. Enligt kommunens dagvattenpolicy får endast ett flöde av 1,5 l/s/ha släppas 
från planområdet till recipient. Befintligt ledningsnät i anslutning till planområdet saknar kapacitet och är idag 
överbelastat. Inom planområdet saknas dagvattenledningar. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet; idag är dagvattensituationen otillfredsställande i området. Det beräknade flöde som befintlig 
dränering av åkermarken ger upphov till är 12 l/s/ha, vilket innebär att fördröjning erfordras idag för att nå 
kommunens krav på 1,5 l/s/ha. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 

 
Alt 1 Planförslaget innebär att ytor inom planområdet bebyggs samt hårdgörs, vilket medför en 

ökning av dagvatten som erfordrar fördröjning inom planområdet.  
Befintligt ledningsnät i anslutning till planområdet saknar kapacitet och är idag överbelastade. 
Inom planområdet saknas dagvattenledningar. 

 
 I dagvattensutredning som utförts för hela Kronetorpsområdet, delades hela området upp i 

mindre avrinningsenheter. Området för liggande detaljplaneförslag återfinns till största del 
inom avrinningsområde kallat 1, med en markyta avsatt för nytt dagvattenmagasin i 
planområdets lågpunkt. Del av planområdet är beläget i höjdpunkt utanför område kallat 1, 
bedöms ledas till fördröjning i område kallat 1. 

 
 I planbeskrivningen rekommenderas att dagvatten ska fördröjas till 20 l/s/ha inom 

kvartersmark. Övrig fördröjning görs på kommunal mark. Fördröjning kan ske i öppna system 
ovan mark eller i underjordiska system. Systemen ska dimensioneras efter 20-årsregn. Flöde till 
recipient får inte överstiga 1,5 l/s/ha. 
Planförslaget bedöms därmed ha goda förutsättningar att hantera dagvattenfrågan. 
 
 

Alt 2 och 3 Framtida planbestämmelser föregås av en dagvattenutredning som stipulerar erforderliga krav 
på att dagvattenfördröjning inom kvartersmark. Övrig fördröjning görs på kommunal mark. 
Systemen ska dimensioneras efter 20-årsregn. Flöde till recipient får inte överstiga 1,5 l/s/ha. 
 

 
 
GRUNDVATTEN 
Grundvattennivån inom planområdet följer markens topografi och har uppmätts på ett djup av 3,7 m under 
befintlig markyta. Den fria vattenytan låg vid observation 2010 på ett djup av 2,6- 3,4 under befintlig markyta. 
 
Nollalternativ 
Fortsatt befintlig markanvändning bedöms inte få några negativa konsekvenser för grundvattnet. 
 
Planförslag Alt 1,2 och 3 
 
Alt 1 Risk för infiltration bedöms försumbar då grunden, som består av lermorän, har starkt 

begränsad förmåga att infiltrera dagvatten  
 
Alt 1, 2, 3 Föreslagna verksamheter bedöms inte avge föroreningar som via dagvattnet kan komma att 

påverka grundvattnet negativt.  
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YT- och GRUNDVATTEN 
 
Miljökvalitetsnorm 
Burlövs kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt och omfattas av de miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten som fastställdes i slutet av 2009 av Länsstyrelsen i Kalmar län. Införandet av miljökvalitetsnormer 
för yt- och grundvatten (MKN), syftar till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. 
Planområdet ligger inom Alnarpsåns avrinningsområde (ytvatten) och delvis över Alnarpsströmmen 
(grundvatten). 
 
Alnarpsån ligger ca 1 km norr om Kronetorp 1:1. MKN för Alnarpsån anges som kemisk ytvattenstatus och 
ekologisk status. Vad gäller kvalitetskravet för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och 
kvicksilverföreningar definieras Alnarpsån: ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” och bör ej öka till den 
22 december 2015 (jfr uppmätta värden 2009). I övrigt råder god kemisk ytvattenstatus. Vad gäller kravet för 
ekologisk status har den klassificerats till ”måttlig, otillfredsställande eller dålig” och kravet är god ekologisk 
status till 2027. 
 
Planområde 
Alnarpsströmmen korsar fastighet Kronetorp 1:1 i den norra delen av planområdet. För Alnarpsströmmen 
gäller MKN för kemisk status grundvatten och kvantitativ status. För Alnarpsströmmen råder idag ”god kemisk 
grundvattenstatus” och ”god kvantitativ status” vilket gäller som krav för år 2015. 
 
Nollalternativ 
Fortsatt användning av planområdet som åkermark bedöms inte få konsekvenser som medför att 
miljökvalitetsnormerna för vatten överskrids.  
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
Alt 1 Enligt de geotekniska undersökningarna är marken i området främst moränlera, med relativt 

tät jord och begränsad infiltrationsförmåga. Ökad mängd dagvatten kommer därför inte att 
nämnvärt påverka grundvattnet i området.  
De fördröjningsmagasin som planeras i området bör dock läggas över grundvattenytan för att 
minimera risken för påverkan. 
Sammantaget bedöms inte planförslaget innebära att miljökvalitetsnormerna för vatten 
överskrids. 

 
Alt 2, 3 Områdena är idag bebyggda. Det erfordras nya geotekniska undersökningar för en bedömning.  
 
 
 
LANDSKAPSBILD/STADSBILD 
Planområdet ingår i ett öppet och storskaligt jordbrukslandskap endast avskärmat av befintlig vegetation 
som omgärdar Kronetorps gård. Längs infarten mellan Lundavägen och gårdens huvudbyggnad löper en 
lövträdsallé. Söder om gårdsbebyggelsen ligger ett större parkområde, uppdelat i en anlagd park med damm 
och gräsytor samt ett mindre skogsparti med moget ädellövbestånd.  
 
Topografiskt karaktäriseras planområdet av en mindre höjdplatå vid Kronetorps gård med vaga sluttningar mot 
norr, sydväst och söder. Kronetorps gård är starkt visuellt framträdande från Lundavägen, vilket förstärks av 
allén som sammanlänkar Lundavägen med gården. Den visuella kontakten med gården från övriga omgivande 
vägar är starkt begränsad på grund av höjdskillnader och vegetation.  
 
Den historiskt förankrade samhörigheten mellan Kronetorps gård och Kronetorps mölla är idag bruten av 
barriären E22, och kan endast upplevas via visuella siktstråk. 
   
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär inga förändringar av landskapsbilden. 
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Trafikverkets planer på vegetationsridåer, som skydd mot snödrev längs E22, kan påverka den visuella 
kontakten mellan Kronetorpsgården och Kronetorpsmöllan.  
 
Landskapsbild  
Alt 1 De tillkommande byggnadsvolymerna innebär att de äldre gårdsbyggnadernas sammantagna 

position som dominerande solitär i landskapet ersätts av den föreslagna nya bebyggelsens 
volymmässigt mer omfattande och sammantaget mer homogena struktur. Allén, med dess 
siktlinje upp mot gården som dominerande fond, bibehålls. Det vaga visuella sambandet mellan 
allén, gårdsbyggnaderna och Kronetorps mölla förstärks med en tydligt markerad visuell 
historisk axel mellan gården och möllan.  
De tillkommande bullerskydden påverkar inte denna axel men, i viss mån områdets vidsträckta 
vyer österut över det omgivande landskapet. Trafikverkets planer på vegetationsridåer, som 
skydd mot snödrev längs E22, kan påverka den visuella kontakten mellan Kronetorpsgården 
och Kronetorpsmöllan.  

 
Stadsbild  
Alt 2, 3 Tillkommande byggnadsvolymerna innebär efterhand en tätare stadsbild.  
 
 
KULTURMILJÖ 
En byggnadsantikvarisk utredning av områdets värden knuta till kulturmiljön har utförts. Enligt utredningen 
utgör planområdet, inklusive Kronetorps gård, del av ett tidigare sammanhängande område av öppen 
jordbruksmark med kulturhistoriska värden. Dessa värden har försvagats i samband med exploatering av 
verksamhetsområdet nordväst om planområdet samt av omgivande stora vägar.  
Kronetorps gård bedöms dock fortfarande vara en värdefull kulturmiljö, i egenskap av ålderdomlig, välbevarad 
gårdsmiljö, ursprungligen belägen i gamla Burlövs kyrkby. Huvudbyggnaden, ekonomibyggnader, uthuslängor, 
den allékantade gårdsvägen och parken utgör viktiga värdebärare för kulturmiljön. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen påverkan på planområdets värden knuta till kulturmiljön. För att upprätthålla 
kulturvärdet är miljön dock i behov av kontinuerligt underhåll. Idag har området inget kulturhistoriskt skydd. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1 Framtidsplanen tar ställning för att bygga stationsnära bostadsbebyggelse i riksintresset för 

kulturmiljö i Kronetorpsområdet som helhet. Planförslaget innebär att delar av den öppna 
jordbruksmarken kring Kronetorps gård ersätts av bebyggelse. Förändringen bedöms inte 
innebära påtaglig skada på upplevelsen av eller det visuella intrycket av gårdsmiljön. Allén som 
leder upp till gården, gårdsbebyggelsen (huvudbyggnaden, flyglarna och ekonomibyggnaden) 
samt parken och befintlig gatstensbeläggning kommer att skyddas av bevarandebestämmelser 
vilket bedöms medverka till kulturmiljöns bevarande.  Den historiska analysen, utförd i 
samband med miljökonsekvensbeskrivningen undersökte de historiska och kulturgeografiska 
sambanden i Kronetorpsområdet med analys av geografiska platser varifrån sambanden, idag, 
kan upplevas. Analysen pekar ut siktlinjen mellan Kronetorps gård och Kronetorps mölla som 
särskilt viktig för bevarande av dessa samband. Planerade bullerskydd är förlagda så att denna 
siktlinje inte påverkas.  
Detaljplanen ger kulturhistoriskt skydd avseende befintliga byggnader, befintlig 
markbeläggning och befintlig parkmiljö.  
 

Alt 2,3 Framtidsplanen tar ställning för att bygga stationsnära bebyggelse i riksintresset för kulturmiljö. 
I det fall riksintresset berörs krävs kulturantikvarisk utredning som säkerställer att vidare 
påtaglig påverkan på riksintresset inte sker. Bullerskydd bör även i detta fall utformas så att 
viktiga siktlinjer upprätthålls. 
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Siktlinjen mellan gården och möllan hindras inte av bullerskydden 

 

 
Delområdena där en förundersökning föreslås. Bild från Arkeologisk utredning steg 2 Kronetorp 1:1, tillsammans med planområdets utbredning 
 
 

FORNLÄMNINGAR 
För alla arbeten inom fornlämning som 
innebär markingrepp (för kabelschakt, 
trädplantering etc.) samt övertäckning krävs 
tillstånd enligt 2 kap kulturmiljölagen 
(1988:950). En arkeologisk utredning steg 1 
och 2 har utförts i samband med planarbetet. 
Boplatslämningar finns inom stora delar av 
området. Lämningarna är dolda under mark 
och består bland annat av härdar, gropar och 
stolphål. Utredningen föreslår en 
förundersökning av fem mindre delområden 
med koncentrationer av förhistoriska 
lämningar.  
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Nollalternativ 
Nollalternativet innebär ingen påverkan på fornlämningarna i området.  
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1 Bullervallen och en av byggnaderna i bebyggelseförslaget påverkar fornlämningarna Burlöv 

88:1 och Burlöv 116. Tillstånd måste sökas för schakt samt övertäckning för båda 
fornlämningarna. Kontakt har tagits med länsstyrelsen och fortsatt hantering av 
fornlämningarna sker inom ramen för kulturmiljölagen (1988:950). För att säkra 
fornlämningarna läggs en planbestämmelse som kräver lov för bearbetning av mark inom 
fornlämningsområde Burlöv 116 in på plankartan.  

 
Alt 2 Norr om Burlövs station skulle fornlämningen Burlöv 46:1 kunna påverkas av en utbyggnad av 

alternativ 2. För alla arbeten inom fornlämning som innebär markingrepp samt övertäckning 
ska tillstånd sökas.  

 
Alt 3  I alternativ tre kan fornlämningen Burlöv 106 vid Dalbyvägen påverkas samt eventuellt andra 

fornlämningar i kommunen beroende på vart bebyggelsen lokaliseras. För alla arbeten inom 
fornlämning som innebär markingrepp samt övertäckning ska tillstånd sökas. 

 
 
KOLLEKTIVTRAFIK 
Regionbussar trafikerar Lundavägen. Närmaste busshållplats är Burlövs Center, ca 500 meter från planområdet. 
I dagsläget trafikeras området av linje 127, Nordanå-Särslöv-Staffanstorp och linje 130, Lund-Åkarp-Malmö. 
Pendlingstid med buss är 15 minuter till Malmö samt Staffanstorp och 25 minuter till Lund. Busslinje 172, 
Malmö C-Arlöv-Staffanstorp-Genarp, nås enkelt via tunnel under E22 i söder. 
 
Pågatågstationen i Burlöv ligger inom ca 10 minuters gångavstånd från planområdet. Pågatåg till Malmö och 
Lund har turtäthet på 2 avgångar/ timme från tidig morgon till sen kväll. Turtätheten kommer att utökas efter 
den planerade spårombyggnaden. De korta avstånden till buss och tåg och turtäthet ger goda förutsättningar 
för pendling med kollektivtrafik. 
 
Nollalternativ 
Nollalternativet medför inga förändringar av kollektivtrafiken. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
Planförslagen medför inga förändringar av kollektivtrafiken. Planområdet, Alt 1, utgör dock en del av ett större 
planerat utbyggnadsområde, Kronetorpsområdet, och bidrar därmed till kundunderlag för kommunens 
ambition att bygga ny bostadsbebyggelse i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik. 
 
Ny busshållplats planeras längs Lundavägen i närhet av infart till Kronetorpsgårdens allé. 
 
GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Områden i anslutning till planområdet har flera barriärer i form av motorvägar och järnväg, vilket försvårar 
möjligheterna för trafiksäker gång- och cykeltrafik. Det finns ett antal broar och tunnlar som gör det möjligt att 
korsa vägarna. Dessa är bitvis placerade långt ifrån bebyggelse och kan upplevas som oattraktiva och otrygga.  
 
Gång- och cykelvägarna i närheten av planområdet är vanligen separerade från övriga trafikslag. 
 
Kronetorps gård kan nås från två håll via gång- och cykelvägar. Dels från bostadsområdet väster om 
Kronetorpsvägen, över en gång- och cykelbro, dels från egnahemsområdet i sydost genom en tunnel 
under Stockholmsvägen. De båda gång- och cykelstråken är sammanlänkade i en gång- och cykelväg 
i den södra delen av planområdet.  
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Söder om E22:an finns en natur- och kulturstig som passerar Kronetorps mölla. Burlövs Center och 
Pågatågstationen nås via Svenshögsområdet och en cykelväg i södra delen av området.  
 
På norra sidan av Lundavägen finns en separat gång- och cykelväg som leds i en tunnel under Kronetorpsvägen. 
Möjlighet för gående och cyklister att korsa Lundavägen vid infarten till gården säkras via att en anslutning till 
befintlig cykelväg längs Lundavägen anläggs.  
 
I Framtidplan för Burlövs kommun, ÖP12, föreslås en rad förändringar av gång- och cykelvägnätet som 
förbättrar tillgängligheten mellan det föreslagna planområdet med omgivande bostadsområden och Burlövs 
centrum. Det föreslås ny gång- och cykelväg längs Kronetorpsvägen, åtgärder för att underlätta passage genom 
cirkulationsplatsen i korsningen Lundavägen/Kronetorpsvägen samt förbättrande åtgärder längs Lundavägen. 
Kronetorpsvägen och Lundavägen planeras utformas med trafiksäkra övergångsställen för gående och cyklister. 
 

 
Cykelstråk Burlöv kommun 
 
Nollalternativet 
Fotgängares och cyklisters behov att nå Kronetorps gård blir begränsat till rekreation och fritid. Parken och 
naturområdet är idag i privat ägo, vilket inte garanterar att den i framtiden blir tillgänglig för allmänheten. 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1  Det nu aktuella planförslaget innebär att gång- och cykeltrafiken får sin huvudsakliga infart 

till planområdet via den befintliga allén från väster, som föreslås omvandlas till en separat 
gång- och cykelväg flankerad av vägbanor. Planområdet nås även via gång- och cykelbanor 
längs bilinfarten från sydost, via passage i plan över Dalbyvägen i söder och från 
Svenshögsområdet via en cykelbro över Kronetorpsvägen. 

 
Alt 2, 3 Burlövs kommun förordar nyttjande av gc-stråk samt kollektivtrafik vid transporter. 
                             Vid nybyggnation/ förtätning i centrum samt vid Burlöv C kompletteras gc-nät för smidigt 

nyttjande mellan målpunkter.  

Planområde 

22 (37) 
Antagandehandling, upprättad 2015-05-18 



Miljökonsekvensbeskrivning           DP 000 
Detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m fl, Kronetorps Gård    KS/2012:250 
    
 

 
LUFT 
Miljökvalitetsnorm 
Miljökvalitetsnormen föreskriver lägsta tolererbara miljökvalitet för bl.a. vatten, mark och luft.  

Fastställandet av en norms halt görs utifrån kunskaper om vad människan och naturen tål.  
Halterna för luft är avsedda att skydda befolkningen mot ohälsosamma effekter och i viss mån korrosion av 
material. Speciell hänsyn är tagen till personer med olika typer av överkänslighet t.ex. astma och allergier. 
Föreskrivna gränsvärden ska uppfyllas på platser där människor regelbundet uppehåller sig. 
1999 infördes en miljökvalitetsnorm för kvävedioxid. Normen är ett årsmedelvärde på 40 µg/m3, ett 
timmedelvärde på 90 µg/m3, som får överskridas 175 timmar per år, samt ett dygnsmedelvärde på 60 µg/m3 
som får överskridas 7 dygn per år. Det finns även ett nationellt miljömål som kräver att årsmedelvärdet för 
kvävedioxidhalterna skall vara lägre än 20 µg/m3. 

 

 
Utdrag ur antagna miljökvalitetsnormer för luft (källa: Naturvårdsverket) 
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Planområdets lokalisering markerat i rött 

 

Trafikalstring  
Området omgärdas av trafikleder med höga trafikflöden. Utredningen är utförd för prognosår 2030 
med flöden på det övergripande vägnätet hämtat ur Trafikverkets Sampers-modell. 
 
För beräkning av vilken påverkan utbyggnaden kan medföra i kringliggande områden har en övergripande 
trafikalstringsberäkning för området genomförts. Beräkningarna är baserade på Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Utifrån områdets lokalisering, antal bostäder (300 lägenheter) och bostadstyp antas ca 
900 fordonsrörelser alstras per dag (ÅDT). Beräkningen inkluderar all sammantagen trafik (boende/arbetande, 
besökande, nyttotrafik, osv.). Trafikalstringsprognosen ska ses i perspektivet att planområdets närhet till 
Burlövs station och busstråket längs med Lundavägen ger goda förutsättningar för kollektivt resande, vilket kan 
ersätta en del av bilresandet. 

Biltrafik till och från planområdet kommer företrädesvis att angöra via Lundavägen. En mindre andel kommer 
att nyttja befintlig markväg i planområdets östra del. Utifrån dessa anslutningar har uppskattningar om 
fördelning av trafiken i olika riktningar gjorts. Huvuddelen av alla resor antas fördelas in mot Malmö, 
resterande resor fördelas på lokala resor inom kommunen och resor mot Lund.  
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Illustration över skattad trafikalstring per dygn samt fördelning av resor 
 
Luftkvalitet idag  
Sammantaget är luftkvaliteten i Burlövs kommun god och uppsatta miljömål klaras. 
Kommunen ligger i en storstadsregion omgiven av betydande infrastruktur, stora vägar, järnvägar och 
industrier, vilka bidrar till den rådande luftkvaliteten i kommunen.  
 
I Burlövs kommuns luftrapport för 2012, redovisas resultat från genomförda mätningar under året. 
Årsmedelhalten ligger under miljömålet och är bland de lägsta sedan kommunen började mäta på Lundavägen.  
Resultaten från 2012 bygger på olika mätmetoder men anses fungera väl som indikativ jämförelse med tidigare 
år. Årsmedelhalten av PM10 var drygt 17 μg/m3 (viktat), att jämföra med miljökvalitetsnormen på 40 μg/m3.  
 
I luftrapporten 2012 redovisas även att kvävedioxidhalterna(NO2) tidigare genom modelleringar och indikativa 
månadsmätningar har beräknats ligga nära utvärderingströsklarna. Under 2012 uppmättes halterna 
kontinuerligt i gaturum (Lundavägen 35) med dygnsupplösning. Mätdata visar på generellt mycket låga 
årsmedelvärden. Årsmedelvärdet var knappt 14 μg/m3 vilket motsvarar ungefär en tredjedel av MKN och 
hälften av nedre utvärderingströskeln. Den generellt svåraste normen att klara, dygnsnormen på 60 μg/m3 

max 7 dygn, har aldrig överskridits.  
 
Beräkningsmetodik  
Beräkningen utgår från förslag till ny detaljplan för Kronetorps gård, med en utvidgad avstämning avseende 
planförslagets påverkan på platser i Malmö stad, där miljökvalitetsnormerna för luft idag överskrids.   
 
Beräkningarna av spridning av luftföroreningar har genomförts i samband med ett tidigare utbyggnadsförslag 
för området 2009, med prognosår 2030. Beräkningarna genomfördes då av Miljöförvaltningen, Malmö Stad i 
programmet EnviMan 3.0. Dessa beräkningar baserades bl.a. på ett utbyggnadsförslag som innehöll en större 
andel lokal trafik till området än i det aktuella planförslaget. Ett jämförelsealternativ utan utbyggnad av 
planområdet har också tagits fram. 
 
Beräkningar har enbart gjorts av kvävedioxid då detta ämne är den dimensionerande luftföroreningen i Skåne. 
 
Med datasystemet EnviMan 3.0 simuleras luftföroreningshalter, baserad på utsläppskällor, trafikflöden,  
den lokala geografin samt meteorologiska variationer. Emissionsdata för den lokalt viktigaste parametern 
biltrafiken kommer från Vägverket och Gatukontoren i kommunerna i Skåne.   
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Beräkningarna genomfördes för ett större område enligt nedan. 
 

 
Utredningsområde för spridningsberäkningar i EnviMan 
 
Beräkningarna har gjorts i ett finmaskigt rutnät på 50 x 50 meter kring i anslutning till planområdet, medan 
beräkningar för Malmöregionen i övrigt baseras på ett rutnät på 200 x 200 meter. Vid beräkningarna av 
halterna har meteorologi från år 2000 till 2008 i Malmö använts genom att ett genomsnittsvärde har skapas för 
perioden. Den meteorologiska informationen på timnivå uppfyller alla krav för att kunna göra 
spridningsberäkningar av luftföroreningar med hög kvalitet.  
 
Resultat av beräkningar 
För att luftkvaliteten i ett område lokalt ska påverkas i någon betydande grad krävs vanligtvis betydande 
trafikökningar. För att det ska finnas problem med luftföroreningar som kvävedioxid krävs normalt även att 
luften ventileras dåligt, t.ex. i slutna gaturum med högre bebyggelse. I det aktuella fallet finns inte någon av 
dessa förutsättningar utan snarare tvärtom, luftomsättningen är hög utifrån områdets läge.  
 
Genomförda beräkningar visar att ett utredningsalternativ innehållande mer trafikalstring än det aktuella 
planförslaget kommer att ge en försumbar förändring i förhållande till en situation utan utbyggnad. Det 
beräknade årsmedelvärdet ligger på ca 20 μg/m3 i både ett utbyggnadsförslag och i ett nollaternativ, dvs. långt 
under miljökvalitetsnormen. 
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Beräknade halter av NO2 inom området i anslutning till Kronetorps gård 2030, med en större utbyggnad inom Kronetorpsområdet 
 

 
Beräknade halter av NO2 inom området i anslutning till Kronetorps gård 2030, utan utbyggnader inom Kronetorpsområdet 
 
Resultat av beräkningar på kritiska platser i Malmö stad 
Inom Malmö stad finns några gatuavsnitt där miljökvalitetsnormen för luft överskrids. På Malmö stads hemsida 
redovisas bild, sid 28, som konstaterar att Bergsgatan, delar av Amiralsgatan och Dalaplan har gatuavsnitt där 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids. Malmö stad arbetar aktivt med att minska halterna på dessa 
platser, bl.a. genom införandet av ”superbussen”, vars effekter förutspås minska trafikbelastningen på 
Amiralsgatan. 
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Gatuavsnitt i Malmö med höga halter av kvävedioxid (källa: Malmö Stad, Miljöförvaltningen) 
 

Under samrådsskedet har synpunkter inkommit där oro uttrycks över hur det aktuella planförslaget kommer 
att påverka de mest belastade platserna inne i Malmö. Miljöförvaltningen i Malmö konstaterar att det generellt 
på en stadsgata behövs trafikökningar som motsvarar en förändring i flöden av ca 5 %. För de mest kritiska 
platserna i Malmö motsvarar det trafikförändringar på minst 500 fordon per dygn. 

Uppskattning av planområdets trafikutbyte med Malmö, med antagande om att alla tillkommande resor ger ett 
”nytt” trafikutbyte mellan orterna, dvs. att ingen omfördelning sker mellan andra resmål samt att samtliga 
resor trafikerar de mest belastade snitten i Malmö, ger ett utfall på maximalt 300 bilresor på Malmös mest 
belastade platserna. Denna maxökning ligger under gränsen för betydande påverkan av luftkvaliteten på dessa 
platser. Sannolikheten till att planförslaget skulle ge ett tillskott till platserna motsvarande ovan betraktas som 
närmast obefintlig. 

Enligt Burlövs kommuns luftrapport för 2012 kan konstateras att luftkvaliteten överlag är god inom kommunen 
och att miljömål för kvävedioxid och partiklar är nådda. Vid jämförelse med tidigare års mätningar kan också 
konstateras att halterna har minskat, vilket är en genomgående trend i närområdet.  
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Nollalternativ 
Även med nollalternativet beräknas trafikmängderna öka på omgivande vägar, men de ökade 
utsläppen bedöms inte innebära någon risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Planförslag Alt 1,2 och 3 
Påverkan på luft beskrivs här samlat för alternativ 1, 2 och 3 då skillnaderna mellan planförslagen är försumbar 
relaterat till luftkvalité. Endast en generell bedömning av alternativ 2 och 3 kan göras. 
 
Planförslagen innebär viss ökning av trafikmängderna inom planområdet och på omgivande 
vägar, men ökningen är försumbar i förhållande till befintliga trafikmängder. Ingen risk anses 
därför föreligga att värdena ska komma att överskrida gällande miljökvalitetsnormer. 
 
Genomförda beräkningar visar på mycket små skillnader mellan nollalternativet och trafiksituation 2030. Denna 
jämförelse baseras dessutom på ett utbyggnadsförslag med högre trafikalstring än det aktuella planförslaget. 
Övergripande alstringsberäkningar visar även på att planförslaget inte kommer att generera ny trafik som 
påtagligt kommer att försämra situationen vid de platser i Malmö där MKN överskrids eller riskerar att 
överskridas.  
 
Sammantaget görs bedömningen att planförslagen inte kommer att ge någon betydande negativ påverkan ur 
luftsynpunkt, utan att områdets stationsnära läge tvärtom ger framtida boende och verksamma förutsättningar 
till hållbart resande vilket på sikt bidrar till en sammantagen förbättring av luftkvaliteten i Malmöregionen. 
 
 

BULLER FRÅN TRAFIK 
Riktvärden för trafikbuller 
Riksdagen i Infrastrukturpropositionen fastställt riktvärdena för trafikbuller som bör tillämpas vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur, samt vid nybyggnad av bostäder (Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53). Riktvärdena gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder, samt vårdlokaler där vårdtagare vistas 
under bostadsliknande förhållanden. I de fall utomhusriktvärden inte kan uppnås med tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder ska inriktningen vara att inomhusnivåerna inte överskrids. 

 

Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

 Ekvivalentnivå Maximalnivå 

Inomhus  30 45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärde)   

      Vid fasad 55  

       På uteplats  70 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller  
nybyggnad/väsentlig ombyggnad av infrastruktur. Direkt framför en vanlig (reflekterande) 
husfasad uppkommer ljudreflexer mot byggnaden, vilket ger upp till 3 dB(A) högre ljudnivå 
framför fasaden. Utomhusriktvärdena i båda tabellerna ovan avser frifältsvärdet, vilket är  
ljudnivån utan inverkan av fasadreflex men inkluderande reflexer från omgivande bebyggelse mm.  
 
I Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för buller från 
väg- och spårtrafik, lämnas råd över hur planering av ny bostadsbebyggelse bör ske i förhållande till 
trafikbuller. Nedanstående anges som huvudregel för planering av nya bostäder (avser vanligen detaljplaner). 
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Vid planering av nya bostäder gäller som huvudregel att följande krav bör kunna uppfyllas genom bebyggelsens 
placering och utformning samt med hjälp av skyddsåtgärder som bullervallar, trafikomläggningar, tyst asfalt m.m. 
 
Planen bör säkerställa att 
- ljudkraven i Boverkets byggregler uppfylls inomhus, med ett baskrav (ljudklass C) på högst 30 dBA i 
dygnsekvivalent ljudnivå i sovrum och vardagsrum, 35 dBA i kök. Den maximala ljudnivån i sovrum och 
vardagsrum skall nattetid (kl. 22 – 06) begränsas till högst 45 dBA, och denna nivå får överskridas högst fem 
gånger per natt. Vid den frivilliga högre ljudklassen B är dessa nivåer skärpta med 4 dBA. Inomhusnivåerna 
gäller med stängda fönster, men med vädringsluckor och uteluftsdon i öppet läge. 

- högst 55 dBA i ekvivalentnivå erhålls utomhus vid fasad och på uteplats med hänsyn till trafikbuller. 
- högst 70 dBA i maximalnivå uppfylls vid uteplats i anslutning till bostad. Uteplats kan vara balkong eller 
markförlagd privat eller gemensam uteplats. 
 

Planområde med avseende på buller  
Planområdet är en del av Kronetorpsområdet, inom 1,5 km radie från Burlöv station utpekas, i kommunens 
Framtidsplan ÖP 12, redovisat som det största föreslagna utbyggnadsområdet i kommunen.  

Kommunens skelettplan för Kronetorpsområdet ger riktlinjer för framtida utbyggnad inom hela området 
mellan Kronetorpsvägen, Södra Stambanan, E6/E20 och E22, där Kronetorps gård ingår.  

Det aktuella planområdet utgör en del av hela Kronetorpsområdet och ligger i utkanten av det planerade 
Kronetorpsområdet men har idag ingen direkt koppling till annan bebyggelse. 

I planområdet planeras för en blandad bebyggelse med bostäder, inslag av handel, skola och delvis publika 
verksamheter.  Bebyggelsen består av huskroppar i varierande storlek, två till fyra våningar höga. Bebyggelsen 
lokaliseras runt den befintliga bebyggelsen vid Kronetorp gård. Parken är viktig att bevara och planeras, till viss 
del för allmänt nyttjande.  Bullerskyddsåtgärder får inte göra betydande intrång eller begränsa tillgängligheten 
till parken. 

 
Illustrationsplan, Celsing Arkitekter 

Trafik med avseende på buller 
Området omgärdas av trafikleder med höga trafikflöden. Utredningen görs för prognosår 2030.  
På det övergripande vägnätet har flöden hämtats in från Trafikverkets Sampers-modell och flöden  
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på det kommunala vägnätet är hämtat från Burlövs kommuns trafikplan, där antaganden om 
framtida markanvändning och färdmedelsfördelning finns angivet.  
 
Väg Avsnitt ÅDT Tung trafik Hastighet 

Lundavägen Ö Kronetorpsvägen 13 700 f/d 8 % 60 km/h 

Lundavägen V Kronetorpsvägen 11 500 f/d 8 % 50 km/h 

Kronetorpsvägen S Lundavägen 11 300 f/d 8 % 50 km/h 

Kronetorpsvägen N Lundavägen 11 600 f/d 8 % 50 km/h 

E22, Stockholmsvägen V E6 57 000 f/d  7 % 110 km/h 

E6  N Stockholmsvägen 67 700 f/d 13 % 110 km/h 

E6  S Stockholmsvägen 60 700 f/d 13 % 110 km/h 

Trafikmängder, andel tung trafik och hastigheter använda i beräkningarna 
 
Bullernivåer utan skyddsåtgärder 
Beräkningarna visar att det utan bullerskyddsåtgärder inte kan byggas bostäder inom planområdet så att 
riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad innehålls. För det föreslagna bebyggelseförslaget beräknas 
ekvivalenta ljudnivåer mot E22 uppgå till 66 dB(A) vid fasader, mot Kronetorpsvägen uppgå till 61 dB(A) och 
mot Lundavägen uppgå till 57 dB(A).  
Bebyggelseförslaget är utformat med stängda eller delvis stängda innergårdar vilket här skapar möjlighet till 
bullerskyddade uteplatser. 
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Historisk synbarhetsanalys relaterad till föreslagna bullerskyddsåtgärder 
Söder om E22 finns återfinns Kronetorps mölla, ett viktigt landmärke med stark historisk anknytning till 
planområdet med Kronetorpsgården. Denna visuella koppling är idag tydlig från platsen direkt väster om 
mangårdsbyggnaden.  
 
Planen bör ge plats för denna historiskt bärande axel, i detta fall visuella axel, mellan gården och möllan. 
Synbarhetsanalys visar att det kan förverkligas genom ett fritt, öppet siktstråk, 15 m brett, från plats direkt 
väster om mangårdsbyggnaden till möllan. Förslaget till bullerskyddsåtgärder är anpassat efter detta siktstråk.   
 

 

 
Visualisering av princip från platsen väster om mansgårdsbyggnaden riktad mot möllan. Bebyggelseförslaget och bullerskyddsåtgärder är inlagda i 
modellen. Bullervallen är dimensionerad så att befintlig markhöjd inte kommer behöva höjas mycket för att uppnå förslagets höjd på tre meter över 
vägkant, vilket lämnar siktlinjen mellan Kronetorps gård och Kronetorps mölla fri.  

Historisk synbarhetsanalys mellan Kronetorps gård – Kronetorps mölla.  
 
Siktstråk.  
Gröna linjer innebär att marken är synlig i siktstråket från Kronetorps 
gård till Kronetorps mölla. Röda linjer innebär att marken inte är synlig i 
siktstråket.  
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Föreslagna bullerskyddsåtgärder 
Föreslagna bullerskyddsåtgärder är baserade på områdets förutsättningar och dimensionerat för att ljudnivån 
utomhus som helhet inte ska överskrida riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad. 
Sammanhängande bullerskyddsåtgärder planeras utföras utmed en längre sträcka mellan E22s korsning med 
Kronetorpsvägen och till en stor del utmed motorvägspåfarten till E22. 

Ett bostadshus med fasad i riktning mot Lundavägen får överskridanden av ca en decibel på översta våning 
våningsplanet baserat på trafiksituation år 2030. Bostadshuset bedöms klara riktvärden med dagens 
trafikflöden. Då det finns långt gångna planer på ytterligare utbyggnader utmed Lundavägen görs bedömningen 
att det inte är skäligt att föreslå bullerskärmar utmed Lundavägen i nuvarande  planeringsskede för så pass 
ringa överskridande på det översta våningsplanet för denna byggnad. Riktvärden vid uteplatser i markplan 
klaras inom hela planområdet E22.  

Utifrån områdets karraktär och Burlövs kommuns tillgång på överskottsmassor prövas i första hand bullervallar 
utmed motorvägnätet. På sammanhängade sträckor där det inte finns utrymme till vallar prövas bullerskärmar. 
Längs påfartsrampen till E22 finns idag en naturlig slänt där en vall kan placeras som en fortsättning på denna.  
 
Förslaget är en kombination av bullervall och bullerskärm och innebär: 
 
-västerifrån en lägre bullervall tre meter över vägkant kring E22s korsning med Kronetorpsvägen. I delar av 
området finns idag en mindre höjd längs vägen vilket innebär att befintlig markhöjd inte kommer att höjas 
mycket för att uppnå förslagets höjd på tre meter över vägkant.   
 
-österut, där motorvägen går på  bank,  bedöms en bullervall  göra stora intrång i parkmiljön. Därför placeras 
en bullerskärm i vägkant. Skärmhöjd har beräknats till 3,5 m över vägmitt längs hela sträckan och det kräver 
möjligen utfyllnad av marken för placering av skärmens fundament nära vägkant. Skärmen måste placeras 
bakom, idag befintligt, räcke. 
 
-efter befintlig planskildhet in mot Kronetorps gård, en vall placerad i det befintliga släntkrönet längs 
motorvägsrampen. För att klara riktvärdet på bebyggelsens fjärde våningsplan måste vallens höjd vara upp till 
10 m över befintlig markhöjd. I planområdets östra del går ett kraftledningsstråk. Kraftledningen och 
ledningsstolpar kräver ett skyddsavstånd inom vilket bullerskydd inte kan placeras och därav kan bullerskydd 
inte utföras sammanhängande längs motorvägsrampen. I figur nedan visas definitionen av säkerhetsavståndet 
till ledningarna som angetts av kraftledningsägaren Eon (vänstra bilden) och ledningsgatan med 
säkerhetsavståndet (högra bilden). 

 
Definition av säkerhetsavstånd till ledning (angett av ledningsägare) samt ledningsgata med säkerhetsavstånd.  
 
Där bullervall möter kraftledning krävs att vallen delas upp i två överlappande enheter. På grund av ett 
begränsat utrymme mellan ledningens säkerhetszon och vägkant krävs öster om kraftledningen en 
kombination av vall och skärm, totalt 5 m hög. För att skapa överlappning mot bullerskyddet öster om 
ledningsgatan kan en vall, 10 m hög, placeras längs vägen och sedan vika av norrut längs kraftledningen.  
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Illustration över bullerskyddsförslag 
 
 

Avsnitt Utformning 
1 Bullervall, 3 m över vägkant 
2 Bullerskärm, 3,5 m över vägkant 
3 Bullervall, 10 m över befintlig mark 
4 Bullervall+skärm, totalt 5 m över befintlig mark 

 
Beskrivning av bullerskyddsförslag – numrering hänvisar till figur ovan 
 

 
Illustration av bullerskyddsförslag och bebyggelseförslag, vy mot söder. Gröna hus – befintliga byggnader. Gula hus – föreslagna nya byggnader.  
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Illustration av bullerskyddsförslag och bebyggelseförslag, vy mot norr.  
 

För att minska markanspråket föreslås bullervallar utformas med kraftig lutning mot vägen. Utformningen av 
vallens baksida kan bestämmas beroende på tillgängligt utrymme, gestaltning och kostnad. 

  
Förslag på utformningsprinciper av hög bullervall.  

 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebär att planområdet idag och framöver kommer att vara bullerutsatt. Området exponerat 
för höga ljudnivåer och en framtida ökning av trafikmängden på omgivande vägar innebär en smärre ökning av 
bullernivåerna. Befintlig natur-/parkområde är idag och bedöms framöver exponeras för så höga bullernivåer 
att det påverkar dess rekreationsvärden.   
 
 
Planförslag Alt 1, 2 och 3 
 
Alt 1 Förslag till planområde kräver bullerskyddsåtgärder för att klara riktvärden för nybyggnad av 

bostäder utomhus vid fasad.  
 

Föreslagna åtgärder kommer att ge ljudnivåer i markplan som är betydligt lägre än riktvärdena 
och därmed avsevärt förbättrar ljudnivåerna för vistelse kring områdets befintliga bostäder och 
i naturområde/park. 
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Genomförande av planförslaget med föreslagna bullerskyddsåtgärder kan därmed anses 
förbättra ljudmiljön generellt inom området och angränsande mark i anslutning till Kronetorps 
gård.  
Sammantaget bedöms planförslaget med föreslagna bulleråtgärder hålla de riktlinjer som gäller 
för planområdets föreslagna verksamheter. 

 
Alt 2 Bullerskyddsåtgärder är ännu inte utredda, men hela Burlöv är bullerutsatt.  
Alt 3 Bulleraspekter utreds för respektive förtätningsprojekt 
 
RISK 
Riktlinjer 
Enligt Länsstyrelsens riktlinjer för skyddsavstånd till leder för farligt gods ska avståndet mellan väg och 
bebyggelse vara minst 150 meter utan åtgärder. 
E22 och E6/E20 berörs förutom av ovanstående skyddsavstånd även av ett byggnadsfritt avstånd av  
50 meter från väg. Inom detta får enligt väglagen ingen ny bebyggelse uppföras. 
 
Riskbedömning 
Aktuellt planområde ligger på c:a 120 m avstånd från väg E6/E22 och c:a 110 m avstånd från avfartsramp från 
väg E6/E20. Farligt gods transporteras förbi planområdet på dessa vägar. 
En enkel riskbedömning, enligt RIKTSAM ”Vägledning 2” har gjorts för att påvisa att föreslagen utformning av 
planområdet ger tillfredsställande säkerhet mot olyckor med farligt gods. 
 
I planområdet planeras för känslig bebyggelse som bostäder, centrum och skola. Enligt RIKTSAM kan sådan 
verksamhet uppföras där individrisknivån understiger 10-7 per år. Risknivån understiger detta värde om 
det inte transporteras fler än 50 fordon med farligt gods per dygn förbi planområdet, utan att hänsyn tas till 
bulleråtgärdernas säkerhetshöjande effekt. En grov bedömning av flödet av farligt gods transporter indikerar 
att det rör sig om betydligt färre fordon/dygn. 
 
Överslagsberäkningar har också visat att planerade bulleråtgärder ger en riskreduktion som medför att 
individrisknivån blir acceptabel på drygt 100 m från vägkant förutsatt att antalet fordon med farligt gods är 
samma som i RIKTSAM (80 per dygn). 
Bedömningen visar således att bebyggelse kan uppföras enligt planförslaget, under förutsättning att det 
uppförs barriärer mot E22 och E6/E20.  
Barriärerna ska fungera både som avåkningsskydd och som invallning. Föreslagen bullervall mot avfartsrampen 
från E6/E20 uppfyller dessa kriterier, medan bullerskärmen mot E22 ska utformas så att den erhåller 
funktionen avåkningsskydd, vilket säkerställer att fordon kvarstannar på vägbanan i händelse av olycka. 
Avåkningsskyddet ska utföras tätt i obrännbart material för att fylla funktionen som invallning,  
 
Nollalternativ 
Utomstående risker bedöms inte ha negativ påverkan på nollalternativet. Mängden farligt godstransporter 
kan eventuella komma att öka framöver, men skillnaderna bedöms bli marginella. 
 
Planförslag  
Alt1 Planförslaget innebär att en mindre del av det område som får bebyggas förläggs inom 150 

meter från farligt godslederna E22 och E6/E20. Kronetorpsvägen är inte undantagen från 
förbudet mot transport av farligt gods och kan därmed endast trafikeras med farligt gods till 
och från befintliga verksamheter i området.  
I det aktuella planförslaget finns ingen planerad verksamhet förutom grönområde inom 150 
meter från Kronetorpsvägen och förslaget bedöms därför inte innebära en risk. 
Sammantaget bedöms de risker som påverkar planområdet vara begränsade med föreslagna 
åtgärder. Planförslaget innebär inte heller någon påverkan på det byggnadsfria avståndet då 
bebyggelse inte tillåts närmare än 50 meter från de vägar som berörs. 

Alt 2 Riskbild är inte helt utredd 
Alt 3 Riskbild bedöms relaterat till respektive förtätningsprojekt 
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Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad av Ramböll Sverige AB, Ingrid Berg, Anna Brånhult och Karin 
Hammarlund, på uppdrag av Kronetorp Park AB och Burlövs kommun. Komplettering inför antagande har 
utförts av planarkitekt Linda Larsson. 
 
 
 
 
 
 
Linda Larsson    Gertrud Richter 
Planhandläggare   Planchef 
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