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Laga kraftbevis för Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl, 
Södra stambanan genom Åkarp, Burlövs kommun, Skåne 
län  
 
 
Kommunfullmäktige antog den 29 februari 2016 (KF § 26) detaljplan nr 
251 för del av Åkarp 1:68 m fl, Södra stambanan genom Åkarp, Burlövs kommun. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om antagande överklagades till länsstyrelsen enligt 13 kap 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Länsstyrelsen beslutade den 20 januari 2017 att 
avslå detaljplanens överklaganden. 
 
Vid överklagandetidens utgång har inga överklagaden inkommit till länsstyrelsen. 
 
Antagandebeslutet har vunnit laga kraft den 15 mars 2017. 
 
 
 
 
Erik Karlsson 
Planstrateg 
 
 
Kopia samt lagakrafthandlingar till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Lantmäteriet 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Allmän gata. Gång- och cykelväg tillåts.GATA

Allmän gata på bro över järnväg. Gång- och cykelväg
tillåts.

(GATA1)

Allmän gata med kulverterat vattendrag. Gång- och
cykelväg tillåts.

GATA2

Allmän gång- och fordonstrafik över järnväg. Ej
verksamhet som innebär stadigvarande vistelse.
Parkering tillåts. Plantering på tunneltak över järnvägen
får förekomma.

(TORG)

Park, planteringPARK

Gång- och cykelväg på bro över järnväg tillåts(GC-VÄG1)

Park, plantering på tunneltak över järnväg.(PARK)

Gång- och cykelväg.GC-VÄG

Kvartersmark
Järnvägstrafik. Tekniska anläggningar och bullerskydd
tillåts uppföras.

T1

Stationsområde med plattformar, väderskydd, hissar och
trappor. Tekniska anläggningar och bullerskydd tillåts
uppföras.

T2

Motorfordonstrafik på bro över järnvägen. Bullerskydd
tillåts uppföras.

(T3)

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
+0.0 Föreskriven gatuhöjd i meter över nollplanet
+0.0 Föreskriven höjd på överkörnings- och planterbart

bjälklag, meter över nollplanet.
skärmtak Skärmtak får uppföras.
cykel Cykelparkering ska finnas.
uthus Uthus tillåts uppföras.
n1 Träd får inte planteras.
n2 Damm tillåts ej

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

Järnvägen får byggas över med kör- och planterbart
bjälklag.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter

0.0 Högsta totalhöjd i meter

Byggnadsteknik
b1 Tunneltaket får belastas med maximalt 2 m jord och

trafiklaster i enlighet med Trafikverkets TRVK Bro 11.

STÖRNINGSSKYDD
Bullerskydd ska anordnas i enligthet med planbeskrivningen sid 45 (rubrik Bullerskydd)
där en mer detaljerad bild ges av hur bullerskydd, skärmar och vallar är tänkt att
förläggas samt till vilken höjd dessa ska anläggas.
m1 Bullerskydd ska uppföras på båda sidor om järnvägen.
m2 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan om järnvägen.
m3 Bullerskydd ska uppföras på västra sidan om järnvägen.
m4 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan av bro över

järnvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Allmän gata. Gång- och cykelväg tillåts.GATA

Allmän gata på bro över järnväg. Gång- och cykelväg
tillåts.

(GATA1)

Allmän gata med kulverterat vattendrag. Gång- och
cykelväg tillåts.

GATA2

Allmän gång- och fordonstrafik över järnväg. Ej
verksamhet som innebär stadigvarande vistelse.
Parkering tillåts. Plantering på tunneltak över järnvägen
får förekomma.

(TORG)

Park, planteringPARK

Gång- och cykelväg på bro över järnväg tillåts(GC-VÄG1)

Park, plantering på tunneltak över järnväg.(PARK)

Gång- och cykelväg.GC-VÄG

Kvartersmark
Järnvägstrafik. Tekniska anläggningar och bullerskydd
tillåts uppföras.

T1

Stationsområde med plattformar, väderskydd, hissar och
trappor. Tekniska anläggningar och bullerskydd tillåts
uppföras.

T2

Motorfordonstrafik på bro över järnvägen. Bullerskydd
tillåts uppföras.

(T3)

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
+0.0 Föreskriven gatuhöjd i meter över nollplanet

+0.0 Föreskriven höjd på överkörnings- och planterbart
bjälklag, meter över nollplanet.

skärmtak Skärmtak får uppföras.
cykel Cykelparkering ska finnas.
uthus Uthus tillåts uppföras.
n1 Träd får inte planteras.
n2 Damm tillåts ej

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

Järnvägen får byggas över med kör- och planterbart
bjälklag.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter

0.0 Högsta totalhöjd i meter

Byggnadsteknik
b1 Tunneltaket får belastas med maximalt 2 m jord och

trafiklaster i enlighet med Trafikverkets TRVK Bro 11.

STÖRNINGSSKYDD
Bullerskydd ska anordnas i enligthet med planbeskrivningen sid 45 (rubrik Bullerskydd)
där en mer detaljerad bild ges av hur bullerskydd, skärmar och vallar är tänkt att
förläggas samt till vilken höjd dessa ska anläggas.
m1 Bullerskydd ska uppföras på båda sidor om järnvägen.
m2 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan om järnvägen.

m3 Bullerskydd ska uppföras på västra sidan om järnvägen.
m4 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan av bro över

järnvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

ILLUSTRATIONER
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Konnektionslinje (gräns mellan delsträckor)

Detaljplan för del av
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Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2015-09-02
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Allmän gata. Gång- och cykelväg tillåts.GATA

Allmän gata på bro över järnväg. Gång- och cykelväg
tillåts.

(GATA1)

Allmän gata med kulverterat vattendrag. Gång- och
cykelväg tillåts.

GATA2

Allmän gång- och fordonstrafik över järnväg. Ej
verksamhet som innebär stadigvarande vistelse.
Parkering tillåts. Plantering på tunneltak över järnvägen
får förekomma.

(TORG)

Park, planteringPARK

Gång- och cykelväg på bro över järnväg tillåts(GC-VÄG1)

Park, plantering på tunneltak över järnväg.(PARK)

Gång- och cykelväg.GC-VÄG

Kvartersmark
Järnvägstrafik. Tekniska anläggningar och bullerskydd
tillåts uppföras.

T1

Stationsområde med plattformar, väderskydd, hissar och
trappor. Tekniska anläggningar och bullerskydd tillåts
uppföras.

T2

Motorfordonstrafik på bro över järnvägen. Bullerskydd
tillåts uppföras.

(T3)

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
+0.0 Föreskriven gatuhöjd i meter över nollplanet

+0.0 Föreskriven höjd på överkörnings- och planterbart
bjälklag, meter över nollplanet.

skärmtak Skärmtak får uppföras.
cykel Cykelparkering ska finnas.
uthus Uthus tillåts uppföras.
n1 Träd får inte planteras.
n2 Damm tillåts ej

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

Järnvägen får byggas över med kör- och planterbart
bjälklag.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter

0.0 Högsta totalhöjd i meter

Byggnadsteknik
b1 Tunneltaket får belastas med maximalt 2 m jord och

trafiklaster i enlighet med Trafikverkets TRVK Bro 11.

STÖRNINGSSKYDD
Bullerskydd ska anordnas i enligthet med planbeskrivningen sid 45 (rubrik Bullerskydd)
där en mer detaljerad bild ges av hur bullerskydd, skärmar och vallar är tänkt att
förläggas samt till vilken höjd dessa ska anläggas.
m1 Bullerskydd ska uppföras på båda sidor om järnvägen.

m2 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan om järnvägen.
m3 Bullerskydd ska uppföras på västra sidan om järnvägen.

m4 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan av bro över
järnvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

ILLUSTRATIONER
 Del 0(0)

- - - - - - - - - - -
Del 0(0)

Konnektionslinje (gräns mellan delsträckor)

Detaljplan för del av

 del 3(4)Burlövs kommun, Skåne län 
Upprättad av samhällsbyggnadsförvaltningen, Burlövs kommun Grundkarta upprättad 2015-09-02
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom
hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Allmän gata. Gång- och cykelväg tillåts.GATA

Allmän gata på bro över järnväg. Gång- och cykelväg
tillåts.

(GATA1)

Allmän gata med kulverterat vattendrag. Gång- och
cykelväg tillåts.

GATA2

Allmän gång- och fordonstrafik över järnväg. Ej
verksamhet som innebär stadigvarande vistelse.
Parkering tillåts. Plantering på tunneltak över järnvägen
får förekomma.

(TORG)

Park, planteringPARK

Gång- och cykelväg på bro över järnväg tillåts(GC-VÄG1)

Park, plantering på tunneltak över järnväg.(PARK)

Gång- och cykelväg.GC-VÄG

Kvartersmark
Järnvägstrafik. Tekniska anläggningar och bullerskydd
tillåts uppföras.

T1

Stationsområde med plattformar, väderskydd, hissar och
trappor. Tekniska anläggningar och bullerskydd tillåts
uppföras.

T2

Motorfordonstrafik på bro över järnvägen. Bullerskydd
tillåts uppföras.

(T3)

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
+0.0 Föreskriven gatuhöjd i meter över nollplanet

+0.0 Föreskriven höjd på överkörnings- och planterbart
bjälklag, meter över nollplanet.

skärmtak Skärmtak får uppföras.
cykel Cykelparkering ska finnas.
uthus Uthus tillåts uppföras.
n1 Träd får inte planteras.
n2 Damm tillåts ej

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS
BEBYGGANDE

Järnvägen får byggas över med kör- och planterbart
bjälklag.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter

0.0 Högsta totalhöjd i meter

Byggnadsteknik
b1 Tunneltaket får belastas med maximalt 2 m jord och

trafiklaster i enlighet med Trafikverkets TRVK Bro 11.

STÖRNINGSSKYDD
Bullerskydd ska anordnas i enligthet med planbeskrivningen sid 45 (rubrik Bullerskydd)
där en mer detaljerad bild ges av hur bullerskydd, skärmar och vallar är tänkt att
förläggas samt till vilken höjd dessa ska anläggas.
m1 Bullerskydd ska uppföras på båda sidor om järnvägen.
m2 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan om järnvägen.

m3 Bullerskydd ska uppföras på västra sidan om järnvägen.
m4 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan av bro över

järnvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

ILLUSTRATIONER
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Del 0(0)

Konnektionslinje (gräns mellan delsträckor)

Detaljplan för del av
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Dp 251

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Granskningsutlåtande
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HANDLINGAR 
Till detaljplanen finns följande handlingar: 
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med planbestämmelser och grundkarta 
• Illustrationer 
• Miljökonsekvensbeskrivning 
• Fastighetsförteckning 
• Samrådsredogörelse (sammanställs efter samrådet inför granskningsskedet) 
• Utlåtande (sammanställs efter granskningskedet inför antagandet) 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att medge en utbyggnad av Södra stambanan samt 
tillhörande anslutningar över och under järnvägen på ett sätt som även förstärker 
kopplingarna mellan norra och södra Åkarp då järnvägen kommer att sänkas ned med 
6 meter och delvis byggas över genom centrala delen av samhället. Trafikverket 
planerar att bygga ut Södra stambanan från två till fyra spår mellan Flackarp i 
Staffanstorps kommun (strax söder om Lund) och Arlöv i Burlövs kommun. För hela 
sträckan tas en järnvägsplan fram enligt lagen om byggande av järnväg (1995:1649). 
Enligt denna lag (1 kap 5 §) får en järnväg inte byggas i strid mot gällande detaljplan. 
Gällande detaljplaner som strider mot dessa utbyggnadsplaner måste ändras, helt eller 
delvis, så att detaljplanerna medger järnvägstrafik. 
 
Det pågår framtagning av en järnvägsplan för ombyggnation av järnvägen enligt lagen 
om byggande av järnväg. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11, 16 §§, behövs 
då inget särskilt samråd av detaljplanen. Dock ingår, i föreliggande detaljplaneförslag, 
mark även utanför själva järnvägsområdet, bl.a. gatumark med förändrade markhöjder. 
Därför handläggs detta planförslag enligt normalt planförfarande, i vilket samråd ingår. 
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) tillhörande järnvägsplanen, godkändes av 
länsstyrelsen 27 november 2014, och är utformad och upprättad för att tillhöra både 
detaljplanen och järnvägsplanen. 
 
Denna detaljplan ändrar bland annat markanvändningen i och omkring 
järnvägsspårens nedsänkning och medger en överbyggnad av spåren centralt i Åkarp 
vid befintlig stationsbyggnad. Strax norr om stationsbyggnaden skapas en plats 
(torgyta) som binder samman Åkarps norra och södra sida genom en ny koppling 
mellan Lervägen och Stationsvägen. Resterande spåröverdäckning i riktning mot Lund 
görs planterbar för att skapa en parkmiljö. Torgytan och tillhörande 
kommunikationssystem till planerade perronger, samt under byggtiden tillfälliga spår, 
förutsätter att stinsbyggnaden rivs eller permanent flyttas. Denna är idag enligt 
gällande detaljplan q-märkt. 
 
Under genomförandet av järnvägsspårens nedsänkning krävs ytor för tillfälliga spår 
vilka kommer att placeras parallellt öster om befintliga spår i Stationsvägens riktning. 
Genomförandet kräver även tillfälliga gång- och cykelöverfarter samt omläggning och 
kulvertering av Alnarpsån och tillfälligt ianspråktagande av del av Åkarpsdammen. 
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PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet utgörs av befintligt järnvägsområde som löper genom centrala Åkarp 
samt därtill ytterligare mark som krävs för utbyggnaden till fyra spår, främst väster om 
de befintliga spåren. Planområdet sträcker sig ca 1,6 km från kommungränsen 
(Staffanstorp) söderut till en punkt strax söder om Alnarps trafikplats. 
 

 
 

Till vänster: Aktuellt planområde 
är markerat med en cirkel på den 
pågående omplaneringen av 
järnvägssträckan. 
 

 

Till vänster: Orienteringskarta 
med planområdet ungefärligt 
markerat med streckad linje. 
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Areal 
Planområdets areal uppgår till ca 9,5 ha. 

Markägoförhållanden  
Inom planområdet berörs 2 privata fastigheter. Fastigheten Åkarp 1:78 (stationshuset) 
är i privat ägo. Befintligt järnvägsområde och stinsbostaden (Åkarp 1:79) är i statlig 
ägo. Övriga fastigheter som berörs är i huvudsak kommunala gatu- och parkfastigheter.  
 
Fastighetsbeteckning Ägoförhållande 
Åkarp 1:68, 1:79, 2:49, 28:1, 28:2 Trafikverket 
Åkarp 1:57, 2:6, 3:2, 18:1, 24:1, 3:34. Kommunen 
Åkarp 1:78, 1:83  Privat 

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. 

BEHOVSBEDÖMNING 
Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen ska 6 kap 11 § miljöbalken och bestämmelserna i 
6 kap. 11-18 §§ tillämpas om ett genomförande av en detaljplan kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Kan planen medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Behovsbedömning 
är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver 
utföras eller inte. Behovsbedömningen utgår från kriterierna i bilaga 2 och 4 i 
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. 
 
Länsstyrelsen beslutade 1999 att en utbyggnad av järnvägen på sträckan Flackarp-
Arlöv kan antas innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Även kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, 
vatten och andra resurser. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har upprättats till planhandlingarna för detaljplan samt järnvägsplanen. Det vill 
säga att samma MKB är utformad och upprättad till att tillhöra både detaljplanen och 
järnvägsplanen. Miljökonsekvenserna som utretts finns sammanfattade under avsnittet 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 
Södra stambanan som är en av Sveriges mest trafikerade järnvägar räknas som 
riksintresse. I riksintresset ingår även Åkarps station. Mark har reserverats i gällande 
översiktsplan (2014) för den planerade utbyggnaden till fyra spår. Planområdet berörs 
delvis av riksintresset ”kustzon” men eftersom järnvägens utbyggnad sker inom redan 
exploaterade delar av centrala Åkarp bedöms ingen konflikt uppstå med riksintresset. 

Översiktsplan 
En ny översiktsplan, kallad ”Framtidsplan för Burlövs 
kommun”, vann laga kraft i maj 2014. I översiktsplanen 
går att läsa att järnvägen som etablerades år 1856 har 
haft en stor betydelse för utvecklingen av Åkarp. 
Kommunen har enligt Framtidsplanen ett bra läge mitt 
emellan Malmö och Lund med goda kommunikationer. 
Framtida utbyggnad ska koncentreras till järnvägens 
stationer. Stationsparken i Åkarp pekas ut som en 
värdefull del i Åkarps grönstruktur. Möjligheten att 
överdäcka järnvägen på en sträcka om 400 m och 
kunna skapa en park, ses som viktigt för att koppla 
samman de olika delarna av Åkarp. Med 
nedsänkningen kan ortens framsida åter vända sig mot 
järnvägsområdet och skapa ett grönt, tryggt och nära 
centrum. Ur hållbarhetssynpunkt är den bästa lokaliseringen av personintensiva 
arbetsplatser och tät bostadsbebyggelse i lägen med god kollektivtrafik, d.v.s. runt 
järnvägsstationer och busstationer. Kommunen ska verka för att ingen byggnation 
skadar riksintressen, t.ex. Södra stambanan. 

Trafikplan 
”Trafikplan Burlöv”, antagen 141020, är ett strategiskt måldokument till 
översiktsplanen ”Framtidsplan för Burlövs kommun”. Utgångspunkten för trafikplanen 
är att strategier och åtgärder ska leda i riktning mot ett hållbart resande och attraktiva 
livsmiljöer. Burlövs kommun är en geografiskt liten kommun med en stor andel 
infrastruktur varav en del även är nationellt betydande. 
 
En framtida inriktning för trafiksystemet i Burlövs kommun presenteras baserat på 
följande övergripande mål:  
· Fler gående och cyklister  
· Tydligare och tillgängligare trafiksystem  
· Stärkta förutsättningar för kollektivtrafiken  
· Minskad negativ hälsopåverkan  
· Tryggt och säkert trafiksystem  
· Öka samverkan  
· Påverka trafikbeteendet  
· Effektiv parkering  
· Estetiskt tilltalande trafiksystem 
 
Målet är att andelen gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska stå för minst 
2/3 av alla resor och att andelen bilresor inte ska överstiga 1/3 av det totala antalet 
resor samt att högst 1/5 av det totala antalet resor under 5 km ska ske med bil. Resorna 
internt innanför motorvägarna ska i första hand ske till fots eller med cykel.  

 
Översiktsplan Burlövs kommun 
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Den övergripande inriktningen för Södra stambanan formuleras enligt följande: Burlöv 
ska fortsätta sitt nära samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken och andra 
intressenter för utbyggnaden av Södra stambanan. Burlövs station ska utvecklas till 
Burlöv Centralstation, en station för hela kommunen och regionen. Burlöv 
Centralstation utvecklas till ett komplett resecentrum där olika trafikslag samordnas. 
Åkarps stationsområde utformas så att järnvägens barriäreffekter minskar och så att 
tryggheten ökar. Burlövs kommun ska verka för att åtgärder kommer till stånd så att 
bullerstörningarna minskar. 
 
I planen presenteras förslag på fysiska förändringar för gång- och cykeltrafiken, 
kollektivtrafiken, biltrafiken samt för bullerskydd.  

Järnvägsplan och projektets tillåtlighet 
Parallellt med planarbetet arbetar Trafikverket med framtagande av en järnvägsplan 
för sträckan Flackarp – Arlöv. Arbetet avser en utbyggnad från två till fyra spår och en 
upprustning av stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv. Ombyggnationen ger ökad 
kapacitet och punktlighet samt minskar bullerstörning och barriäreffekt från 
järnvägen. I arbetet med järnvägsplanen har flertalet utredningar tagits fram som även 
är aktuellt underlagsmaterial för denna detaljplan, bland annat en 
miljökonsekvensbeskrivning. Under oktober 2012 var järnvägsplanen ute på samråd, 
samrådsmöten hölls i Hjärup, Åkarp och Arlöv. 
 
Järnvägsprojektet Flackarp-Arlöv , som berör både Burlövs och Staffanstorps 
kommuner, har tillåtlighetsprövats av regeringen och i samband med beslut om 
tillåtlighet ställdes  villkor gällande trafikbuller.  Anledningen till detta var att Arlöv och 
Åkarp präglas av buller från starkt trafikerade transportleder vilket innebär att det i 
detta ärende är motiverat att fästa särskilt stor vikt vid bullerfrågan för att kunna 
mildra de negativa konsekvenserna som järnvägsutbyggnaden kommer att medföra. 
 
l. Bullerskyddsåtgärder längs fyrspårsprojektet ska vidtas avseende buller som härrör 
från trafikeringen på järnvägen med strävan att innehålla följande riktvärden i den mån 
det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt: 
30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus. 
45 dBA maximalljudnivå inomhus nattetid. 
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats. 
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå i bostadsområdet i övrigt. 
70 dBA maximalljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 
Ovan redovisade riktvärden bör även tillämpas för fritidsbostäder och vårdlokaler. För 
arbetslokaler är riktvärdet 60 dBA maximalljudnivå inomhus samt för 
undervisningslokaler 45 dBA maximalljudnivå inomhus under lektionstid. I 
rekreationsområden i tätort är riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. 
 
I övrigt villkorades att järnvägsplanen, enligt lagen (1995:1649) om byggande av 
järnväg för den tillåtna verksamheten, ska  fastställas senast den 30 april 2019. 
Därefter förfaller tillåtligheten för den del av verksamheten som inte omfattas av 
fastställd järnvägsplan. 

Planprogram 
Parallellt med detaljplanen pågår ett arbete med ett planprogram, (Planprogram för 
Södra stambanan genom Burlövs kommun), där planområdet ingår. Planprogrammet 
har varit på samråd mellan 23 oktober 2014 och 23 november 2014 och granskning 
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mellan 8 april och 8 maj 2015. Syftet med planprogrammet är att ge en översiktlig bild 
av förändringarna som utbyggnaden av stambanan, från två till fyra spår, i Burlövs 
kommun innebär och vilka möjligheter detta ger för områdena längs med stambanan.  

Detaljplaner  
Järnvägens utbyggnad får inte ske i strid mot gällande detaljplaner. Detaljplaner som 
inte medger järnvägstrafik måste därför ändras för utbyggnaden av stambanan.. För 
Burlövs kommun pågår två parallella detaljplaner med anledning av järnvägens 
utbyggnad, dels denna och dels ”Detaljplan för Tågarp 15:5 m fl, Södra stambanan 
genom Arlöv”. Föreliggande detaljplan kommer att ersätta de berörda detaljplanerna 
helt eller delvis. Följande detaljplaner är direkt berörda av detta planförslag. Numren 
är kommunens detaljplanenummer, följt av planens benämning och en kort beskrivning 
av hur detaljplanen påverkas av föreliggande förslag.  
 

 

Gällande detaljplaner som 
direkt berörs av 
utbyggnaden visas i färg 
med plannummer i vitt. 
Ungefärlig utbredning av 
föreslaget planområde för 
järnvägen m.m. visas med 
svart streckning. 
 

 
 
 
199 Detaljplan för del av Gränsvägen i Åkarp, Burlövs kommun 

Infart (förlängningen av Gränsvägen över spåren), huvudgata (anslutning till 
Stationsvägen) och järnvägsområde. Mark behöver tas i anspråk på del av 
den planerade anslutningen till Stationsvägen samt för dagvattendamm vid 
idrottsplatsområdet. 

216 Detaljplan för Åkarp 18:45, Burlövs kommun 
Småhusbebyggelse i två våningar med omgivande parkmark och 
planteringar. Del av Gränsvägen ingår tillsammans med lokalgatorna 
Lugguddevägen, Vemmenhögsvägen och Skånevägen. Del av parkmark 
närmast järnvägen kommer att tas i anspråk för utbyggnaden till fyra spår.  
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68 Stadsplan för Svanetorpsområdet, etapp III.  
Grupphusbebyggelse med omgivande parkmark, planteringar samt 
lokalgator. Mindre del av park, plantering tas i anspråk vid Bågvägens 
vändplats. 

44 Stadsplan för Svanetorpsområdet, fastigheterna Åkarp 2:3, 2:4, 2:6 m.fl., i 
Åkarp, Burlövs kommun 
Detaljplanen har till stora delar ersatts med nya detaljplaner så att det 
endast är den allmänna platsmarken närmast det befintliga järnvägsområdet 
som återstår. Även dessa delar ersätts i och med denna detaljplan. Området 
fungerar idag som parkmark med hundrastplats, cykelväg m.m. Ett smalt 
stråk kommer att tas i anspråk som järnvägsområde, i övrigt bibehålls 
markanvändningen som allmän platsmark, men möjligheten att även i 
framtiden ha en gång- och cykelväg parallellt med järnvägen. 

57 Stadsplan för centrala delen av Åkarp, Burlövs kommun 
Område för järnvägsändamål som sin helhet ligger inom befintligt 
järnvägsområde. Denna återstående del av detaljplan 57 kommer att släckas 
ut och ersättas av föreliggande planförslag som gör det möjligt att bygga en 
tågtunnel genom Åkarp. 

70 Stadsplan för fastigheterna Åkarp 2:31 m.fl. (Stationsvägen), i Burlövs 
kommun 
De delar av detaljplanen som fortfarande gäller är uppdelade i två mindre 
planområden och består av park- och gatumark, Stationsvägen m.m., samt 
vattenområde (Alnarpsån), öster om spåren i direkt anslutning till befintligt 
stationsläge och gång- och cykeltunnel. Ett mindre område parkmark och 
gatumark kommer att tas i anspråk som järnvägsområde i anslutning till 
befintlig gång- och cykeltunnel. 

91 Ändrad och utvidgad stadsplan för del av centrala Åkarp i Burlövs kommun 
De delar av detaljplanen som fortfarande gäller omfattar parkmark 
(Stationsparken) och vattenområde (Åkarpsdammen med del av Alnarpsån) 
samt järnvägsområde inklusive korsningen med Alnarpsvägen. Del av 
Stationsparken och Åkarpsdammen kvarstår medan de delar som är 
järnvägsområde i detaljplan 91 ersätts helt av föreliggande planförslag. 

102T Ändring och utvidgning av stadsplan för Bruksvägen m.m. (Åkarp 1:57 m.fl.) i 
Åkarp, Burlövs kommun 
Område för småindustriändamål och bostadsändamål, i vissa delar 
kombinerat, samt gata eller torg. Intrång kommer att ske på allmän 
platsmark väster om spåren intill gång- och cykeltunneln samt i mindre 
omfattning på gatumark utmed Bruksvägen. 

108T Stadsplan för fastigheten Åkarp 1:5 m.fl. (del av Alnarpsvägen), Burlövs 
kommun 
Områden för bostadsändamål, gata, park eller område för trafikändamål 
(gatutrafik). Del av Alnarpsvägen kommer att beröras direkt öster om 
spåren, främst avseende ändrade gatuhöjder, för att kunna skapa en 
broförbindelse över spåren som kommer att ligga i ett nedsänkt tråg. 

120T Stadsplan för fastigheten Åkarp 1:68 m.fl. (Åkarps station) i Åkarp, Burlövs 
kommun 
Planen gäller bl.a. fastigheterna med stationshuset respektive stinsbostaden 
(numera privatbostad) där kontor, hantverk samt i vissa fall handel tillåts, 
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men även bostäder i stinsbostaden. Särskild miljöhänsyn gäller för dessa 
fastigheter. Övriga delar av planen omfattar allmän plats (del av 
Stationsvägen m.m.) och vattenområde (del av Alnarpsån). I ett tillägg 
(ändring) till planen som gäller utöver redan fastställda bestämmelser har 
skyddet stärkts för stationshuset och stinsbostaden avseende den särskilt 
värdefulla miljön. Tillfälliga spår krävs för att tågtrafiken ska kunna ledas 
förbi platsen tills dess den permanenta anläggningen är klar. Efter 
överväganden har alternativet som dras över fastigheten Åkarp 1:79 valts. 
Denna lösning gör det möjligt att bevara stationshuset på fastigheten Åkarp 
1:78.  Denna detaljplan ska pröva möjligheten att upphäva den 
bevarandebestämmelse som gällande plan innehåller avseende 
stinsbostaden. Föreliggande planförslag gör det således möjligt att skapa en 
permanent förbindelse över spåren i Lervägens förlängning, men är i 
grunden en förutsättning för att tillfälliga spår ska kunna dras genom Åkarp. 

150 Detaljplan för fastigheten 19:1 m.fl., Burlövs kommun 
Lokalgator (Murvägen, del av Bruksvägen, del av Lervägen, del av 
Tegelvägen), områden för småindustri och hantverk, park och plantering. En 
smal markremsa kommer att tas i anspråk på Bruksvägen. Ett mindre 
område i Murvägens förlängning mot Bruksvägen, som idag är plantering 
kommer att bli gata för att ansluta fastigheterna till gatunätet då Bruksvägen 
stängs av för biltrafik i två punkter. Dessutom kommer mark tas i anspråk 
för anslutningen över spåren och tunneltaket vid Lervägen eftersom 
gatuhöjder måste ändras. 

  



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl,  DP 251 
Södra stambanan genom Åkarp  KS2011:269 

Laga krafthandling, 2017-03-15 
 

12 (57) 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Redovisade uppgifter i kapitlet är i huvudsak hämtade från 
miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen, Trafikverket 2014-05-28. 
Fördjupningar och detaljerade sammanhang går att finna i rapporten. Rubrikernas 
sidhänvisning sker till delarna som berör Åkarp i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Bakgrund 
Södra stambanan mellan Stockholm och Malmö är en av Sveriges viktigaste järnvägar 
och en mycket viktig länk i järnvägssystemet såväl för den nationella och regionala 
persontrafiken som för den internationella godstrafiken. Delen mellan Malmö och Lund 
är särskilt betydelsefull eftersom Västkustbanan ansluter till Södra stambanan i Lund, 
vilket innebär att delen söder om Lund blir extra belastad och får än större betydelse i 
järnvägssystemet. Tågtrafiken är redan idag så omfattande att den nuvarande 
järnvägens kapacitet är fullt utnyttjad.  

Övergripande målsättning 
En ökning av Södra stambanans kapacitet är nödvändig för att förbättra 
trafikstandarden och för att möjliggöra den ökning av tågtrafiken och tågresandet i 
regionen som bland annat Öresundsbron, Citytunneln i Malmö och utbyggnaden av 
Västkustbanan ger förutsättningar för. 

Pågående markanvändning 
Järnvägstrafik har bedrivits på sträckan Lund- Malmö sedan år 1856. Två järnvägsspår 
har funnits på sträckan sedan år 1901. Den mark som ska tas i anspråk i föreliggande 
planförslag är, utöver befintligt järnvägsområde, åker, park, gata, vattenområde och en 
bostadsfastighet. 

 
Äldre foto från stationsmiljön i Åkarp. Den första stationsbyggnaden 
syns till vänster och Åkarpsdammen till höger. 
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Landskapets förutsättningar (se sid 49 i MKB) 
Landskapet kring Södra stambanan på sträckan mellan Malmö och Lund, kan 
kategoriseras som del av den typiska skånska slätten med fria vidder och långa 
utblickar. Landskapsbilden är dock i det aktuella avsnittet starkt påverkad av 
bebyggelse och infrastruktur. 
 

  
Landskapsbildsanalys Källa: MKB  järnvägsplan 
 
Järnvägens omgivningar i Åkarp är relativt gröna med trädridåer som avgränsande 
element mellan småhusbebyggelsen och som naturlig växtlighet utmed Alnarpsån. 
Delar av befintligt järnvägsområde ligger outnyttjat och kan kategoriseras som 
ruderatmark. Ruderatmark är mark som störs av mänsklig verksamhet, t.ex. bangårdar, 
industritomter m.m. där växter som specialiserat sig på kort livscykel och intensiv 
förökning, ofta benämnt ogräs, frodas. Ofta återfinns förvildade trädgårdsväxter. 
Ruderatmarker är uppskattade av småfåglar, speciellt vintertid, då där ofta 
förekommer vinterståndare med fröer.  
 
Vid Åkarpsdammen som omges av Stationsparken finns många äldre och karaktärsfulla 
lövträd, bland annat hotade arter som ask och alm. Alnarpsån flyter norrifrån parallellt 
med planområdet och Stationsvägen. Den korsar Stationsvägen i en trumma precis 
innan den når Åkarpsdammen och flyter sedan vidare genom en trumma under 
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Alnarpsvägen och sen i öppet dike mellan spåren och Sockervägen. I detta planförslag 
berörs den västligaste delen av Åkarpsdammen och mark mellan dammen och 
befintligt järnvägsområde samt Alnarpsåns korsning med Alnarpsvägen. Att Alnarpsån 
läggs om och förändras i flera delar är en förutsättning för utbyggnaden av järnvägen. 
Möjlig lösning för Alnarpsåns omläggning och kulvertering under byggskede respektive 
förändring redovisas under rubrik Ytvatten samt i järnvägsplanens MKB1.  

Markförhållanden/Geoteknik  
Marken längs Södra stambanan domineras av lermorän till undersökta djup, som mest 
17 m under markytan. Sediment av sand, silt och lera förekommer dock som 
intermoräna sediment inlagrade i lermoränen ner till ca 5 meter under markytan. 
Mäktigheten på de intermoräna sedimenten kan variera från några decimeter till flera 
meter. Lermoränen är fast och överlag siltig och sandig. Lokalt längs sträckan påträffas 
fyllning, matjord och organiska jordar i ytan. Mäktigheterna uppgår som mest till ca 3 
meter. Järnvägen passerar över Alnarpssänkan som är en mäktig nedsänkning med upp 
mot 80 -90 m meters jorddjup, och uppbyggnaden är ovanligt komplex. Sänkan 
begränsas av förkastningar i berggrunden och är under moränlagret fylld av 
submoräna sediment, huvudsakligen finsand (Alnarpssediment). Sänkan utgör därför 
en viktig potentiell grundvattenreservoar. Berggrunden utgörs av sedimentärt berg, 
kalkberg. Källa: underlagsrapport MKB.  
 
Den principiella jordlagerföljden kan emellertid beskrivas med ett begränsat antal 
lagerenheter. Från markytan och neråt kan följande jordlagerenheter identifieras, se 
figur nedan:  
 
 

 
1. Fyllning 
2. Organiska jordarter 
3. Övre sediment 
4. Övre morän 
5. Intermoräna sediment 
6. Undre morän 
7. Alnarpssänkans jordarter: a) Övre delen, b) Undre delen 
 
Geologiska lagerenheter, för beteckningar se text. Figuren är en 
Principfigur och är inte skalenlig. Källa: Underlagsrapport till MKB. 
 

                                                             
1 Miljökonsekvensbeskrivning till järnvägsplan, Trafikverket 2014-05-28, sid 101-104. 
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Förorenad mark (se sid 177 MKB) 

 

Vid Åkarps station har i några mätpunkter förhöjda halter av främst arsenik uppmätts 
och halterna överstiger här Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 
markanvändning. I ytterligare några mätpunkter har polycycliska aromatiska kolväten 
(en grupp ämnen som förekommer i petroleum och stenkol) och/eller metaller som 
arsenik, koppar och bly, påträffats. Halterna ligger här mellan de generella riktvärdena 
för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning. För övriga delar av 
sträckan ligger de analyserade jordproven under de generella riktvärdena för känslig 
markanvändning. (Till känslig markanvändning räknas t.ex. bostäder, till mindre 
känslig markanvändning räknas t.ex. industri, vägar och kontor). I Åkarpsdammen 
finns i sedimenten förekomst av metaller (arsenik, kadmium, koppar, bly och zink) 
och/eller alifater. Alifater är samlingsnamn för de alifatiska kolvätena – metan, etan, 
propan och butan – som ingår i naturgas eller mineralolja. 
 
De jordmassor som är förorenade omhändertas under byggskedet. Särskild plan för 
detta upprättas i sedvanlig ordning. 

Föroreningshalter  
i jord i Åkarp.  
Källa: MKB  
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Ytvatten (se sid 166 MKB) 
Alnarpsån som har sitt ursprung i Staffanstorps kommun, i närheten av Hjärup, rinner 
genom Åkarp. Alnarpsån är ett förhållandevis litet vattendrag med ett medelflöde på 
0,2 m3/s som rinner på järnvägens östra sida. Alnarpsån är kraftigt uträtad, bitvis 
kulverterad och lider av höga toppflöden och övergödning. Alnarpsåns ekologiska 
status är idag klassad som dålig av Vattenmyndigheten, medan den kemiska statusen är 
klassad som god. Ån passerar via Åkarpsdammen, en gammal lergravsdamm, som 
ligger i Stationsparken. Rikligt med flytbladsvegetation och andra vattenväxter täcker 
delar av vattenspegeln, som är ca 0,7 ha stor. I Åkarpsdammen förekommer bland 
andra öring, ål och gädda naturligt. Gräskarp har planterats in.  
 
Alnarpsån ingår endast delvis i planområdet men berörs av förändringar knutna till 
genomförandet av detaljplanen. Alnarpsån kulverteras söder om Åkarpsdammen under 
byggtiden. I de delar av åns nya sträckning som görs öppna, utformas ån som ett 
tvåstegsdike för att öka den biologiska mångfalden och minska erosionsrisken i 
åslänterna vilket minskar risken för grumling av vattnet. De miljövinster som 
tvåstegsdikena förväntas innebära bedöms till viss del kunna kompensera den 
kulvertering som genomförs men det kan inte uteslutas att möjligheten att uppnå god 
ekologisk status i ån försämras till följd av den föreslagna kulverteringen.  

 
Utformning av vanligt dike (till vänster) jämfört med tvåstegsdike (till höger). Källa: 
MKB järnvägsplanen.  

 
Förslag till åtgärder avseende Alnarpsån samt föreslagen ny sträckning och placering 
av fördröjningsdammar. Fotograf Perry Nordeng. Eventuell permanent kulvertering, 
utreds i kommande skede. 
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Åkarpsdammen kommer delvis fyllas igen under byggtiden. Kommunens planering 
kring ytorna runt Åkarpsdammen är ännu inte fastlagd men ambitionen är att dammen 
i så stor utsträckning som möjligt återställs till sitt nuvarande skick. Järnvägs-
utbyggnaden med tillhörande bullerskydd kommer göra att dammens yta blir något 
mindre. 

Grundvatten (se sid 165 MKB) 
De geologiska förhållandena innebär att det förekommer minst tre typer av 
grundvattenmagasin: 

• Öppna magasin i de ytliga isälvsavlagringarna 
• Öppet eller slutet magasin i de internmoräna sedimenten 
• Ett gemensamt slutet magasin i de submoräna sedimenten och den övre 

uppspruckna kalkstenen. 
 

Generellt dominerar det undre grundvattenmagasinet som består av de djupt liggande 
sedimenten i Alnarpssänkan och det underliggande kalkberget. Överlag är lermoränen 
relativt tät. I de mer genomsläppliga sedimenten, som kan vara lokala eller ha en större 
utbredning, har grundvattennivåer uppmätts ca 1,3-3,0 meter under markytan. Utförd 
brunnsinventering visar på att det finns många enskilda både grävda och borrade 
brunnar i och kring Åkarps samhälle, 3-4 av dessa riskerar att påverkas. 
Användningsområdena för brunnarna är för hushållsförsörjning, bevattning och 
energiutvinning.   
 
Endast för det undre grundvattenmagasinet finns fastställda miljökvalitetsnormer som 
innebär att den ska ha god kemisk och kvalitativ status 2015 och att statusen inte får 
förändras. Utbyggnaden innebär en permanent grundvattensänkning. 
Grundvattensänkningen förväntas maximalt bli i samma omfattning som i driftskedet. 
Grundvattensänkningen påverkar endast det övre grundvattenmagasinet. 
 

 

Grundvattenmagasin 
(blå) åtskilda av 
tätare lager (grå). 
Figuren är en 
principfigur och är 
inte skalenlig. Källa: 
Underlagsrapport till 
MKB 
 

 
Grundvattentrycket i Alnarpssänkans undre del ligger på nivån ca +6,5. Beräkningar 
har utförts för att kontrollera om risk för bottenupptryckning föreligger, d.v.s. om 
trycknivån i Alnarpssänkan är större än den mothållande lasten av de täta jordlagren 
(framförallt lermorän och lerigmorän) som ligger ovanför. Denna kontroll har gjorts för 
de schakter som ska utföras i Åkarp, då schakten innebär en avlastning/förminskning 
av den mothållande lasten från ovanliggande jord. 

Dagvatten (se sid 166 MKB) 
Dagvatten inom Åkarp leds både från områdena väster respektive öster om järnvägen 
till den hårt belastade recipienten Alnarpsån i centrala Åkarp. Flera översvämningar 
har under senare årtionden inträffat i centrala Åkarp, i området kring Åkarpsdammen, 
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Stationsvägen och Genvägen, då det i stor utsträckning saknats möjlighet att fördröja 
flödena från bostadsområdena. En kulvert under Stationsvägen har också varit 
begränsande. Kulverten har under år 2013 kompletterats med ytterligare en trumma, 
vilket bidragit till minskad risk för översvämningar. Utredningar har visat på att nivån i 
Alnarpsån har stor betydelse vid extrema regn och att höga vattennivåer tidvis har 
orsakat dämning i dagvattennätet. I nuläget överförs dagvattnet från västra Åkarps 
tätort under spårområdet direkt till Alnarpsån som rinner längs banvallens östra sida. I 
utbyggnadsförslaget föreslås istället att dagvattnet omhändertas och avleds på den 
västra sidan av spåren för att fördröjas och flödesutjämnas i utjämningsmagasin innan 
dagvattnet når Alnarpsån. Detta bedöms påtagligt minska dagens problem med 
översvämningar i Åkarps östra delar. Viss risk för översvämningar kvarstår vid mycket 
stora nederbördsmängder och höga flöden (exempelvis 100-årsflöden). 
Översvämningarna beräknas dock vid sådana flöden bli mindre än idag. 
 
Naturmiljö, (se sid 82 samt 90 MKB) 
Planområdet och tillhörande arbetsområde för järnvägsutbyggnaden ligger ca 2,5 km 
uppströms Lommabuktens södra del som omfattas av två Natura 2000-områden och 
ett naturreservat. Natura 2000-området och naturreservatet bedöms inte på ett 
betydande sätt påverkas negativt eftersom planerade åtgärder och extra 
säkerhetsåtgärder bedöms minimera grumling vid omgrävning av Alnarpsån. 
Konsekvensen bedöms snarare som positiv genom att utbyggnaden bedöms innebära 
att vattenkvaliteten i Alnarpsån förbättras på sikt samt att risken för att miljöfarliga 
utsläpp ska nå ån minskar till följd av planerade dagvattenmagasin samt utformningen 
som tvåstegsdiken.  
 
Rödlistade och fridlysta arter utgörs av trädslagen alm och ask och Alnarpsån hyser ål.  
Enligt kommunen finns även bergjohannesört vid dammen längs gång- och cykelvägen 
mellan Åkarp och Arlöv, konsekvenserna beskrivs kortfattat under rubrik 
konsekvenser av planens genomförande samt i tillhörande MKB. 
Kompensationsåtgärder för naturmiljön utgörs främst av ersättning av träd och 
vegetation samt tidigare nämnda åtgärder som medverkar till att vattenkvaliteten 
förbättras. 
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Biotopskyddade objekt, utgörs av trädrader/allé, dike och Alnarpsån (se bild).  
 

Till vänster biotopskyddade objekt i Åkarp. Till höger biotopskyddade trädrader samt 
biotopskyddat dike med föreslagen placering av trummor för serviceväg och byggväg 
samt trumma inom biotopskyddad del av Alnarpsån som påverkas till följd av 
Gränsvägens förlängning. Fotograf Perry Nordeng. Källa: MKB järnvägsplan 

Kulturmiljö och bebyggelse (se sid 72 MKB) 
Platsen Åkarp finns beskriven i skrift sendan år 1120, men här har funnits boplatser 
tidigare, bland annat finns en bronsåldersboplats konstaterad i den östligaste delen av 
Skånevägen, nära den planerade bron över spåren vid Gränsvägen. I ungefär samma 
läge försvinner ett dike och en trädrad. Den nordligaste av de båda trädraderna utefter 
Gränsvägen har betydande kulturmiljövärde eftersom den markerar den historiska 
bygränsen mellan Hjärup och Karstorp. Gränsen utgör även sockengräns mellan 
Uppåkra och Lomma socknar. Det är viktigt ur kulturmiljösynvinkel att denna gräns 
förblir tydligt markerad även i framtiden.  
 
Järnvägen har haft stor betydelse för ortens bebyggelseutveckling. Från att ha varit en 
platsby med nio tätt samlade gårdar ungefär där Alnarpsvägen möter Byvägen har 
Åkarp genomgått enskiftet och tillkomsten av järnvägen då orten i större utsträckning 
orienterade sig mot järnvägen. Den befintliga bebyggelsen närmast järnvägen består 
bland annat förutom de till järnvägen knutna tegelbyggnaderna, även av ett antal 
patriciervillor, omgivna av stora trädgårdar, typiska för den period efter sekelskiftet 
1900 då akademiker och företagare sökte sig till Åkarp. Tegelarkitekturen har en 
historisk förankring i Åkarp, tack vare tegelbruket som låg här.  
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Stationshuset i Åkarp som byggdes 1904 får enligt gällande detaljplan inte rivas. 
 

 
Stinsbostaden från 1919 vid Stationsvägen som kommer att rivas alternativt flyttas i 
och med genomförandet av detaljplanen. 
 

Merparten av bebyggelsen på västra sidan av järnvägen byggdes ut i huvudsak under 
1960- och 70-talen och en stor andel är grupphusbebyggelse. De äldre byggnaderna, 
flera med koppling till tegelbruket, återfinns i huvudsak närmast järnvägen utmed 
Bruksvägen och Svanetorpsvägen.  
 
Den bebyggelse inom planområdet som anges i Bevarandeplanen 2000 är Åkarp 1:79, 
stinsbostaden- Stationsvägen 4. Denna byggnad är från 1919 och q-märkt i gällande 
detaljplan (120T med tilläggsbestämmelse). Värdet av stinsbostaden från 1919 som 
ingår i planområdet bedöms enligt Kultur- och fritidsnämnden som medelhögt medan 
resten av dammiljön (Åkarpsdammen) med stationshuset och Alnarpsvägen och 
Stationsvägens villor bedöms som högt. Möjligheten att undvika en rivning av 
stinsbostaden finns om någon anmäler intresse av att ta tillvara huset och bekosta en 
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flytt. Det finns också en möjlighet att återanvända teglet från byggnaden i gestaltningen 
runt den nya stationsmiljön.   
 
Bruksvägen: Miljön finns upptagen i Burlövs kommuns bevarandeplan. Nordväst om 
järnvägen, utmed Bruksvägen finns ett område med två byggnader på ömse sidor om 
Apelvägens mynning. Den ena är ett bostadshus i två våningar och det andra är en 1½-
plansbyggnad i vinkel som inrymt både bostad och hantverkslokaler. Tillsammans ger 
de en fin gatubild enligt bevarandeplanen. Längre sydväst utmed Bruksvägen ligger den 
första stinsbostaden kvar som en välbevarad byggnad. Värdet av den välbevarade 
gamla stinsbostaden från 1857, bedöms som högt.  
 
Alnarpsvägen med järnvägsstationen och dammen: Miljön finns upptagen i Burlövs 
kommuns bevarandeplan. Området är en god illustration till den del av Åkarps 
bakgrund som hänger samman med järnvägen och uppförandet av stora villor för 
bättre bemedlade. Stationshuset och stinsbostaden samt ytterligare tio byggnader från 
perioden 1881-1909 ligger i området.  
 
Åkarpsdammen är en av lertäkterna som tillhörde Åkarps tegelbruk, som var i drift 
från 1850 till 1935. Åkarpsdammen fungerade som lertäkt fram till 1880. I samband 
med att stationshuset på den östra sidan av järnvägen uppfördes 1903-1904, efter 
ritningar av Folke Zettervall, revs den första stationsbyggnaden som låg på den västra 
sidan av spåret. Norr om stationsbyggnaden uppfördes 1919 en ny stinsbostad. Den 
sammanhållna stationsmiljön med stationshus, uthus, stinsbostad och planteringar är 
till vissa delar bevarad men något otydlig då den numera är uppdelad på flera 
fastighetsägare med olika nivå på underhåll och skötsel. Stationshuset och 
stinsbostaden är skyddade genom q-märkning i gällande detaljplan, vilket bland annat 
innebär att befintliga byggnader endast får ändras för att återställas i ursprungligt 
skick samt att de inte får rivas. De välbevarade byggnaderna och parken med dammen 
ger en tydlig karaktär åt Åkarps centrum. Värdet bedöms som medelhögt. De tillfälliga 
spårens påverkan genom ianspråktagandet av delar av Åkarpsdammen och 
omkringliggande växtlighet påverkar kulturmiljövärdet väsentligt i dessa delar.  
 
Planförslaget förutsätter att stinsbostaden rivs. Byggnaden och området runtomkring 
ger plats för en centrumbildning/torgyta i anslutning till befintlig stationsbyggnad med 
nya entrépunkter ner till perrongerna och tillhörande kommunikationssystem. 
Kulturmiljön påverkas när stinsbostaden rivs men vägs delvis upp av att befintlig 
stationsbyggnad får tillbaka kopplingen till plattformarna genom denna 
framförvarande plats. Stationsbyggnaden är i privat ägo och ligger utanför 
planområdet. Långsiktigt är stationsbyggnaden lämplig för ett publikt ändamål, café, 
bibliotek eller dyl. En sådan markanvändning kan övervägas i kommande planering 
samt säkerställas i samband med fortsatt planläggning längs Stationsvägen. 
Möjligheten finns också att rent fysiskt koppla samman stationsbyggnaden med spåren 
genom en trappa. 
 
Fornlämningar: Flera kända fornlämningar förekommer inom Åkarp. Inga påverkas 
direkt av järnvägsutbyggnaden förutom Burlöv 91 och Burlöv 117. Burlöv 91, är en 
bronsåldersboplats, som är belägen i Åkarps nordöstra del i anslutning till järnvägen 
och Gränsvägens planerade förlängning. Burlöv 117,  är en boplats som påträffades i 
samband med en särskild undersökning år 20122. Boplatsen är3 55x15m. 
                                                             
2 Arkeologisk utredning steg 2, 2012, Järnvägsutbyggnaden Flackarp-Arlöv, Wallin 
kulturlandskap och arkeologi rapport 2012:8 
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Fornlämningen föreslås inte kräva fortsatta arkeologiska insatser. Ett samråd enligt 2 
kap 10§ KML ska ske med länsstyrelsens kulturmiljöenhet inför ett utförande. 
 

 
 

Utdrag från RAÄ 2015-01-08 
Fornlämningar Burlöv 117 och Uppåkra 46, 
påträffade i samband med särskild 
undersökning 2012. 
 

 

Kulturmiljövärden i Åkarp 
Källa: MKB järnvägsplan  
 

Fortsatt arkeologisk utredning och eventuell förundersökning får visa på vilket sätt 
fornlämningen (Burlöv 91) ska hanteras. Förfarandet styrs av Kulturmiljölagen (se sid 
72 MKB).   
 
I järnvägens närhet ligger flera arbetsplatser. Vid Bruksvägen finns bland annat ett 
företag som tillverkar solavskärmningsprodukter och ett företag som utför service på 
mobiltelefoner. En annan större arbetsplats är Dalslundsskolan (F-9). 
 

                                                                                                                                                                             
3 RAÄ hemsida 2015-01-08, RAÄ Burlöv 117. 
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Järnvägen  
Södra stambanan löper idag med två spår genom Åkarp, i södra delen i ungefärlig höjd 
med omgivande landskap och längre norrut på uppemot 2 meter hög bank. 
Järnvägsområdet är ca 2530 meter långt genom centrala Åkarp. De två plattformarna 
som ligger om lott är vardera ca 250 meter långa. Den västliga plattformen nås i söder 
via trappa från Bruksvägen, intill gång- och cykeltunneln via en ramp eller trappa och i 
norr från gång- och cykelvägen i parken. Den östliga plattformen nås via trappor och 
ramper från Stationsvägen och i norr via en trappa från gång- och cykelvägen intill 
gång- och cykeltunneln som förbinder de båda sidorna. Spårområdet utökas till mellan 
50- 60 meters bredd före och efter tunnelmynning medan området är smalare ca 30 
meter i området runt plattformarna. 
 
Risk och säkerhet (se sid 132-134 MKB) 
Utmed aktuell sträcka går järnvägen i utbyggnadsalternativet antingen nedsänkt eller i 
tunnel. Järnvägen är överlag mycket säker och olyckor samt incidenter med farligt gods 
härstammar ofta från brister i säkerhet överlag, d.v.s. den initiala händelsen är inte 
specifik för enbart transport av farligt gods, utan en tågolycka i allmänhet. Samtliga 
alternativ (nuläge, nollalternativ och utbyggnadsalternativ) innebär till stor del de 
risker som normalt sett förknippas med järnvägsdrift.  
 
Grunden i järnvägssäkerhet är att förhindra urspårningar och kollisioner, då det med 
anledning av exempelvis tågens stoppsträcka inte är möjligt att aktivt agera för att 
undvika en olycka. Förutom säkerhetssystem och säkerhetsanläggningar har även 
underhåll av bana samt fordonens skick betydelse. Trafiken styrs också så att risken för 
olyckor blir låg, t.ex. genom att endast ett tåg befinner sig på en viss avgränsad sträcka.  
 
Järnvägen trafikeras av gods- och persontåg. Det sker mycket få olyckor med godståg, 
dock innebär järnvägstrafik att stora mängder gods transporteras tillsammans, vilket 
kan innebära stora konsekvenser, både vid störningar och vid olyckshändelser. 
Kemikalier som klassificeras som så kallat farligt gods transporteras på järnvägen. 
Mängden farligt gods per järnvägsvagn kan vara stor.  
 
Både befintlig och planerad järnväg har/kommer att ha god standard. Södra Stambanan 
har bland annat (sedan tidigare) ett elektroniskt tågstyrningssystem (ATC). Transport 
av farligt gods innebär risker, dock har ingen i Sverige omkommit till följd av en olycka 
med järnvägstransport av farligt gods i modern tid. Dock har incidenter med farligt 
gods förekommit. Vid analys av risker orsakade av farligt gods beräknas ofta riskmåttet 
individrisk (platsspecifik), vilket anger hur sannolikt det är att omkomma och är 
oberoende om det finns någon i området eller inte.  
 
I nuläget transporteras farligt gods på befintlig sträckning och riskerna med transport 
av farligt gods är i nuläget lägre än i utbyggnadsalternativet då riskerna ökar med 
prognosen om ökad trafikering. Beräkningar av riskmåttet individrisk ger att risken är 
att betrakta som ”hög” inom ca 5 m och ”låg” efter ca 60 m.  
 
Med en ökad trafik ökar sannolikheten för flertalet olyckshändelser, såsom urspårning. 
Riskerna med farligt gods ökar något då antalet godståg och medellängden på 
godstågen förväntas öka. Avstånd till bebyggelse minskar i de flesta fall med 
utbyggnadsförslaget, och risken blir inte oacceptabelt hög vid befintlig bebyggelse. 
Nedsänkning samt tunnel gör att eventuella urspårade tåg inte kan förflytta sig i 
riktning mot bebyggelse. 
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Efter genomfört utbyggnadsförslag ger beräkningar av riskmåttet individrisk att risken 
är att betrakta som ”hög” inom ca 3 m och ”låg” efter ca 50 m vid en fullständig 
nedsänkning. Avstånden till risknivåerna varierar något i och med att höjdskillnaden 
varierar, och vid en lägre nedsänkning (längre bort från tunnelmynningen) blir 
avståndet till ”låg” risk ca 55 m (avståndet till ”hög” risk är oförändrat). Utöver 
ovanstående fås positiva effekter (minskad risknivå) vid plats för den f.d. 
plankorsningen, då bland annat påkörningsrisken minskar. 

Elektromagnetiska fält (se sid 138 MKB) 
Elektriska och magnetiska fält med vitt skilda ursprung omger oss i vår vardag. De 
magnetiska fält som alstras från järnvägen är starkast närmast järnvägens 
kontaktledningar, men avtar snabbt med avståndet från ledningarna (se figur nedan).  
Magnetiska fält mäts i enheten Tesla (T) och är generellt svaga från järnvägar men ökar 
när strömstyrkan i ledningen tilltar då ett tåg finns i närheten eller ett tåg passerar.  
 

 

Illustration av magnetfältets 
storlek i olika miljöer  
Källa: MKB järnvägsplanen 
 

 
 
 

 
Till vänster, illustration över magnetfältets styrka på olika avstånd från järnvägen när 
tåget passerar. Detta tillfälligt högre magnetfält varar i ett par minuter för att sedan 
avta när tåget är långt borta, enligt illustrationen till höger. Den sammantagna effekten 
på omgivningen beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen som årsmedelvärden i 
enheten µT (mikroTesla)  
Källa: MKB järnvägsplanen 
 
Årsmedelvärdet 0,4 µT beräknas bara överskridas vid uthuset till Åkarps stationshus 
där stadigvarande vistelse inte sker.  Med stadigvarande vistelse menas att byggnaden 
inte kommer att tas i anspråk som bostad eller verksamhet där människor vistas 
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regelbundet flera timmar i sträck. När det gäller eventuella byggnationer på 
tunneltaket i Åkarp visar utförda beräkningar restriktioner för lokaler för 
stadigvarande vistelse då årsmedelvärdet 0,4 µT förväntas överskridas upp till en höjd 
av cirka 17 meter från järnvägsspåren. Under byggskedet kan några byggnader 
närmast tillfälliga spår behöva begränsas från stadigvarande vistelse. 
 

 
Årsmedelvärdet 0,4µT (blåa rastret) överskrids under byggskedet vid 3 fastigheter i 
Åkarp. Byggnaderna på dessa fastigheter kommer inte att användas för stadigvarande 
vistelse under byggtiden. Källa: MKB järnvägsplanen. 
 

 
Årsmedelvärdet 0,4µT (blåa rastret) överskrids vid Åkarps stationshus. Källa: MKB 
järnvägsplanen. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar dels om att miljön ska utformas med tanke på personer med 
funktionshinder, dels om att det rent allmänt ska vara enkelt att resa kollektivt eller att 
passera barriärer. Plattformerna vid den nuvarande Åkarps station ligger högre än 
omgivande mark och nås via trappor och vid en punkt på vardera plattformen via 
gångvägar. Även om plattformarna är tillgängliga för rörelsehindrade, är standarden 
låg, eftersom rampernas längd är relativt långa, branta och delvis saknar viloplan. 
Planförslaget ökar tillgängligheten i båda ovanstående bemärkelser genom det breda 
vegetationsbeklädda tunneltaket samt entrépartierna till plattformarna med bland 
annat hiss, se även rubrik Stationen under Planförslaget. 
 
Gator och trafik  
Det finns två korsningar med järnvägen i Åkarp. Dels Alnarpsvägen som är en 
bomreglerad plankorsning, dels gång- och cykeltunneln vid Åkarps station. 
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Plankorsning Alnarpsvägen Källa: MKB järnvägsplanen. 
 
På den östra sidan om järnvägen löper Stationsvägen från idrottsplatsen i norr, 
parallellt med järnvägen, fram till Åkarpsdammen där den korsar Alnarpsån och 
ansluter till Alnarpsvägen. På den västra sidan löper Bruksvägen parallellt med spåren 
från Svanetorpsvägen till Alnarpsvägen. På den västra sidan har trafikplaneringen 
präglats av separeringstankar och matning utifrån vid utbyggnaden av 
grupphusområdena. 
 
Det är i huvudsak de 44 bostäderna utmed Svanetorpsvägen och Apelvägen som 
trafikförsörjs via Bruksvägen. Utmed Bruksvägen ligger ett fåtal verksamheter och två 
bostäder. Angöringstrafik till stationen sker i högre grad på den östra sidan, på 
Stationsvägen. Gång- och cykelstråk leder från stationen vidare in bostadsområdena. 
En gång- och cykelväg löper parallellt med järnvägen i den nordvästra delen av Åkarp, 
men avskilt av uppväxt vegetation. 
 
Gatuförbindelser mellan norra och södra Åkarp 
Gatunätet förändras genom att Alnarpsvägen görs planskild genom bro över järnvägen. 
Gränsvägen förlängs över järnvägen genom bro (enligt gällande detaljplan) och 
planförslaget medger ytterligare en koppling över järnvägen via torgytan på 
tunneltaket. Bullerberäkningar är genomförda för Alnarpsvägen samt passage över 
stationstorget. Gränsvägen är redan planlagd varför bullerberäkningar ej genomförts i 
denna detaljplan.  
 
I underlagsrapporten4 anges att till 2030 förväntas Gränsvägen vara utbyggd samt 
ombyggnaden av Alnarpsvägen genomförd. Sockervägens ansluts eventuellt till 
Alnarpsvägen. Rapporten utgår ifrån en gångfartspassage över stationstorget. 
Planerade utbyggnader i Åkarp fram till 2030 bedöms ge upphov till 1900 
fordonsrörelser/dygn. Av dessa belastar 900 främst gatunätet i östra delarna av 
samhället och ca 450 de västra delarna. Resterande 550 fordonsrörelser beräknas 
uppstå kring stationsområdet. Hur dessa fördelar sig på gatunätet beror på hur det 
befintliga gatunätet kopplas till den planerade Gränsvägen i öster. Av dessa 1900 
fordonsrörelser antas 300 utgöras av genomfartstrafik. Beräkningarna bygger på att 
trafiken har räknats upp med 1,5% per år till 2030 motsvarande den allmänna 
trafikökningen och den internt alstrade trafiken med 0,5%. 
                                                             
4 Trafikprognos samt bullerberäkning i Åkarp, 2015-02-04 
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De nya trafikmängder som antas uppkomma i och med utbyggnader fram till 2030 
tillsammans med trafik från existerande bebyggelse och från genomfartstrafik antas 
tvärs järnvägen på Alnarpsvägen vara 3600 om Sockervägen öppnas. På gångfarts-
passagen mellan Stationsvägen och Lervägen antas 1000 fordon passera per dygn. 

 
Trafikflöde på Alnarpsvägen och gångfartspassagen tvärs järnvägen, utrednings-
alternativet med utbyggnader och Sockervägen öppen, prognosår 2030. 
 
I slutsatsen lyfts att med bland annat Alnarpsvägen planskild med järnvägen, kommer 
resmönstret i samhället att förändras och fler kommer att välja att köra söderut och 
vidare via Lundavägen, vilket ökar trafikbelastningen på Alnarpsvägen. Den stora 
omfördelningen till följd av Gränsvägen utgörs sannolikt av trafik från norra Åkarp i 
riktning mot Lund som väljer den nya vägen istället för att köra via trafikplats Lomma. 
Med Sockervägen öppen för trafik förväntas fler välja denna väg vilket ger en avlastning 
av Alnarpsvägen. En stor del av trafik alstrad i norra Åkarp mot Lund kommer att välja 
att köra via gångfartspassagen vid stationen för att därefter via t.ex. Gränsvägen 
ansluta till Lundavägen söder om Åkarp. Passagen kommer även förmedla mycket 
intern trafik inom Åkarp. 
 
Av beräkningsresultatet (se tabellen och figur nedan) framgår att det generellt är små 
förändringar av bullernivån från Alnarpsvägen för de beräknade alternativen. De mest 
påtagliga förändringarna får fastigheterna Åkarp 1:76 och 1:44 vilket beror på att det 
finns planer på att öppna Sockervägen för genomfartstrafik och att avståndet mellan 
Sockervägen och de båda fastigheterna är kort. För fastigheten 1:75 beräknas en 
ökning av dygnsekvivalent trafikbullernivå med ca 4 dBA. Även denna ökning beror på 
genomfartstrafiken på Sockervägen. Fastigheten Åkarp 1:7 har i stort sett samma 
trafikbullernivå i samtliga beräknade alternativ.  
 
I enlighet med regeringens proposition 1996/97:53 ska följande riktvärdesnivåer 
klaras där det är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt vid väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastrukturen: 
 
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid  
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
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Vid ett eventuellt överskridande av bullernivåerna inomhus krävs fastighetsnära 
åtgärder. Fastighetsnära åtgärd vid uteplats kan också bli aktuellt. I övrigt klaras 
riktvärdena i enlighet med beräkningarna vid utbyggnad av Alnarpsvägen förutsatt att 
trafiken kör i gångfartshastighet. Ett eventuellt öppnande av Sockervägen beslutas ej i 
denna plan men vägnära åtgärder kan bli aktuella, vid en sådan åtgärd, förutsatt att det 
är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt. 

 

 
Kartan visar läget för 
fastigheterna Åkarp 1:7, 1:75, 
1:76 och 1:44 (fastigheterna är 
markerade med gul färg). 
Källa: Trafikprognos samt 
bullerberäkning i Åkarp, 
Underlagsrapport 2015-02-04 
 
 

 
* trafik på Alnarpsvägen 
** trafik på Sockervägen 
*** Antagit att lika hastighet gäller på Alnarpsvägen och Sockervägen 
 
Tabell, Beräkningsresultat, bullernivå från trafiken på Alnarpsvägen och Sockervägen. 
OBS att denna detaljplan innebär alternativet utbyggd och nedsänkt Södra stambanan 
(SSB) kolumn till höger med * trafik på Alnarpsvägen. Beslut om att öppna Sockervägen 
till Alnarpsvägen är inte tagna. Sammanräknat buller från de båda vägarna visas i fet 
stil. Källa: Trafikprognos samt bullerberäkning i Åkarp, Underlagsrapport 2015-02-04 
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Av beräkningsresultatet (se tabellen och figur nedan) framgår att det från 
gångfartspassagen mellan Stationsvägen och Lervägen generellt blir låga bullernivåer 
eftersom bostäderna ligger på ett relativt långt avstånd. 

 
Kartan visar läget för fastigheterna Åkarp 17:10, 19:22 och 2:52 (fastigheterna är 
markerade i kartan). Källa: Trafikprognos samt bullerberäkning i Åkarp, 
Underlagsrapport 2015-02-04.  
 

 
Tabell, Beräkningsresultat, bullernivå från trafiken på gångfartspassagen.  
Källa: Trafikprognos samt bullerberäkning i Åkarp, Underlagsrapport 2015-02-04 

Kollektivtrafik  
Pågatåg gör uppehåll vid Åkarps station varje halvtimme från morgon till sen kväll. 
Ingen buss i linjetrafik angör stationen. Regionbuss 130 mellan Malmö och Lund 
trafikerar Lundavägen med hållplatser i Åkarp vid Sockervägen, Alnarpsvägen och 
Lindvägen. Turtätheten varierar från 10 min till 1 h. Avståndet (fågelvägen) är för 
Sockervägen 980m, för Alnarpsvägen ca 800m och för Lindvägen ca 960m. 
 
Regionbuss 133 som trafikerar sträckan Malmö-Landskrona via Lomma har hållplatsen 
Alnarp Motorvägen som ligger intill motorvägspåfarten (E6 mot Malmö) vid trafikplats 
Alnarp. 
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Snabbcykelstråk Malmö-Lund 
I gällande översiktsplan redovisas snabbcykelstråket mellan Malmö och Lund och dess 
föreslagna sträckning igenom kommunen. Sträckning utgör ett av de tre alternativen i 
förstudien5 som Trafikverket arbetat fram. Från norr kan snabbcykelstråket komma att 
gå på nordvästra sidan av järnvägen från kommungränsen till Alnarpsvägen. Där korsar 
cykelvägen järnvägen och sedan håller sig cykelvägen längs sydöstra sidan fram till 
Kronetorpsvägen i Arlöv med vidare sträckning som följer Hantverkaregatan upp till 
Lundavägen. Stambaneutbyggnaden kommer genom sin breddning delvis försvåra en 
utbyggnad av snabbcykelstråket på den nordvästra sidan om spåren i Åkarp. I 
förstudien studerades två ytterligare alternativ översiktligt. 
 

 
Principbild, Snabbcykelstråk Malmö-Lund. Röda prickar =befintlig cykelväg längs 
Lundavägen. Mörkblå prickar = befintliga cykelvägar längs spåren. Ljusblå prickar= 
väg med blandtrafik. Källa: Förstudie Supercykelväg. 

Trafikbuller  
Järnvägen 
Riktvärden för buller enligt villkor i regeringsbeslutet för projektets tillåtlighet, daterat 
2014-04-16 redovisas i tabellen nedan. I beslutet anges även att de ovan redovisade 
riktvärdena även bör tillämpas för fritidsbostäder och vårdlokaler. För arbetslokaler är 
riktvärdet 60dBA maximal ljudnivå inomhus samt för undervisningslokaler 45 dBA 
maximal ljudnivå inomhus under lektionstid. I rekreationsområden i tätort är 
riktvärdet 55dBA dygnsekvivalent ljudnivå.  
 

                                                             
5 Samrådshandling Förstudie Supercykelväg, Malmö –Lund, 2011-11-14, Trafikverket. 
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Riktvärden för trafikbuller Ekvivalent 
ljudnivå 

Maximal ljudnivå 

Permanentbostäder 
- Inomhus 
- Utomhus, uteplats i 

anslutning till bostad 
- Utomhus, bostadsområdet i 

övrigt 

 
30dBA 

55 dBA2 

 
60 dBA3 

 
45 dBA1 

70 dBA2 

 

- 

1) Avser utrymme för sömn och vila (sovrum) under tidsperioden 22.00 – 06.00 samt 
övriga bostadsrum (ej hall, förråd och wc) 
2) Avser uteplats, särskilt avgränsat utrymme 
3) Trafikverkets definition är att riktvärdet ska gälla vid fasad (vid samtliga våningsplan) 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i nuläget är totalt ca 760 fastigheter som 
exponeras för tågbuller över ekvivalentnivån 55 dBA och eller maximalnivå 70 dBA 
utomhus vid fasad (bottenvåning). Av de 760 fastigheterna har ca 35 stycken en 
ekvivalentnivå över 60 dBA. Läs mer om nulägessituationen för trafikbuller på s. 117 i 
MKB.   
 
Bullerberäkningar har utförts för utbyggnadsförslaget med framtida tågtrafik (650 tåg 
per dygn jämfört med 460 tåg i nuläget och i nollalternativet) som visar att med de 
angivna spårnära åtgärderna kommer endast 17 fastigheter exponeras för tågbuller 
över 55 dBA ekvivalentnivå och/eller 70 dBA maxnivå utomhus vid fasad. Källa: MKB 
samt Buller- och vibrationsutredning 2014-05-28. 
 
När det gäller Åkarp överskrider 10 fastigheter riktvärdet 60 dBA vid fasad mot 
järnvägen på samtliga våningsplan.  För 8 av 10 av de fastigheterna gäller 
överskridandet enbart de övre våningsplanen medan riktvärdet 60 dBA innehålls vid 
bottenvåningen. Riktvärdet vid bottenvåningen överskrids på 2 fastigheter, Bruksvägen 
4 (Åkarp 1:81) med 1 dBA och Alnarpsvägen 46 (Åkarp 1:44) med 2 dBA. Med samtliga 
föreslagna åtgärder beräknas effekten bli att riktvärdena vid uteplats och inomhus 
innehålls för alla fastigheter i Åkarp. Ytterligare åtgärder bedöms ej rimliga att 
genomföra för att klara riktvärdet. 
 
Bullerutredningen6 behandlar också det sammantagna bullret från motorvägen och 
järnvägen. Som ett resultat av detta kommer bullerskyddsåtgärder utföras utefter 
motorvägen, se figur nästa sida. 
 
 
 

                                                             
6 Buller- och vibrationsutredning (2014-05-28) 
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Gränsvägen 
Gränsvägen ingår inte i denna detaljplan därmed gäller förutsättningarna i gällande 
detaljplan 119.  

Markvibrationer 
Riktvärdet för vibrationer anges endast för bostäder inomhus i rum till 0,4 mm/s RMS. 
Mer om riktvärden för buller beskrivs på s. 108 i MKB. 
 
En mätning av markvibrationer från tågtrafik har genomförts. I Åkarp utfördes 
mätningen i en bostadsfastighet belägen på ca 45 meters avstånd från järnvägen på den 
västra sidan av spåret. Resultatet av mätningen visar att vibrationsnivån i nuläget med 
dagens tågtrafik inte överstiger 0,2 mm/s. Således innehålls riktvärdet 0,4 mm/s. Läs 
mer på s. 117 i MKB och underlagsrapporten Buller- och Vibrationsutredning 2014-05-
28”. 
 
Några vibrationsstörningar över riktvärdesnivå för boende i närheten av E6 bedöms 
inte heller förekomma utifrån förutsättningar beträffande avståndet från vägen till 
närmsta fastighet och rådande markförhållanden.  

Bullerskärmarnas och 
bullerskyddsvallarnas 
utbredning. Källa: Buller- och 
vibrationsutredning 2014-05-
28.  
 
(1. Bullerskyddsvall ca 6,0 
meter över vägbana E6,  
2. Bullerskyddsvall höjd (krön) 
ca 5,0 meter över vägbana E6,  
3. Bullerskyddsskärm 2,0 meter 
över vägbana E6 resp 
påfartsramp. ) 
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PLANFÖRSLAGET 
Förändringarna som föreslås i detaljplanen för spårområdet sammanfattas i bilden 
nedan. De tre nedersta pratbubblorna berör detaljplan Arlöv. 

 
Utbyggnadsförslaget för delsträcka Åkarp Källa: MKB järnvägsplan med tillägg. 
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Sektion Åkarps tunnel norr om stationen i Åkarp. Befintlig marklinje streckad. Källa: 
MKB järnvägsplan med tillägg 
 

 
Sektion Åkarps station. Befintlig marklinje streckad. Källa: MKB järnvägsplan med 
tillägg 

Planbestämmelser 
Denna detaljplan anger bestämmelser som syftar till att göra det möjligt att genomföra 
utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår inklusive sänkning av spåren genom 
Åkarp. Utöver detta omfattar denna detaljplan korsande strukturer såsom vägar, gång- 
och cykelvägar som direkt påverkas av järnvägens utbyggnad, t.ex. av ändrade 
markhöjder, nya vägbroar m.m. 

Målsättningen är att utbyggnaden av järnvägen i så liten utsträckning som möjligt ska 
påverka regleringen av mark utanför själva järnvägsområdet. Planläggning av mark och 
ändring av gällande detaljplaner utanför det nu föreslagna järnvägsområdet och 
vägkorsningar och dylikt ska kunna ske i den takt som behov uppstår. 
 
De i detaljplanen förekommande planbestämmelserna återfinns nedan tillsammans 
med förklaringar. Planbestämmelser inom (parentes) anger den markanvändning som 
på något sätt överlappar/korsar huvudändamålet järnvägstrafik. Exempelvis anges 
allmän platsmark för bro/tunnel över respektive under järnvägen på detta sätt, se även 
förklaring under respektive planbestämmelse. 
 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  

Allmän platsmark 

GATA Områden är avsedda för allmän fordons- och gångtrafik. Separat 
gångbana (trottoar) eller gång- och cykelbana ska finnas. Inom området 
ska, där så är lämpligt, gatuplantering finnas, t.ex. i form av alléträd eller 
rabatter. 
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(GATA1) Område avsett för allmän fordons- och gångtrafik på bro över järnväg. 
Separat gångbana (trottoar) eller gång- och cykelbana ska finnas.  

GATA2 Område avsett för allmän fordons- och gångtrafik som korsar 
vattendrag i kulvert. Gäller Alnarpsvägen där Alnarpsån passeras. 

(TORG) Område avsett för allmän gångtrafik, allmän fordonstrafik, parkering 
och planteringar. Skärmtak och väderskydd får också finnas. Av 
försiktighetsskäl får verksamhet som innebär människors 
stadigvarande vistelse inte förekomma p.g.a. elektromagnetiska fält.  
Träd får inte planteras.  

PARK Park, plantering. Del av Stationsparken vid Åkarpsdammen som ska 
fungera som förbindelse mellan Alnarpsvägen och den sydöstra 
stationsnedgången (trappor). Nivåskillnad mellan Alnarpsvägen och 
parken kan tas upp med trappa. Tillgängligheten till plattformerna för 
personer med rörelsehinder tillgodoses vid den norra stationsnedfarten 
där hissar är planerade. 

(PARK) Park, plantering  på tunneltak över järnväg. Tunneltaket är 
dimensionerat att klara jordlaster motsvarande ett jorddjup om 
sammantaget maximalt 200 cm och trafiklaster i enlighet med kraven i 
Trafikverkets dokument TRVK Bro 11. Jorddjupet kan varieras mellan 0 
och 200 cm för att modellera marken och skapa en intressant park med 
rumsligheter och stråk. Träd får av säkerhetsskäl inte planteras inom 
området. Så kallade buskträd, buskarter som tenderar att bli 
flerstammiga träd får heller inte användas. Buskar, gräs, perenner och 
annueller får användas. 

GC-VÄG Gång- och cykelväg, men även i den utsträckning det finns behov och 
möjlighet, planteringar. 

(GC-VÄG1) Bro för gång- och cykelväg får byggas över järnvägsområdet. Områdets 
utbredning ger förutsättningar för viss flexibilitet för plangeometrin för 
det prioriterade cykelstråk som sannolikt kan komma att löpa från 
Sockervägen via passagen över järnvägen till Bruksvägen. 
Cykelpassagen över järnvägen kan således placeras tätt på 
Alnarpsvägen eller vinklas för att skapa en bättre geometri vid passage 
över järnvägen. På järnvägens västra sida har ett teknikhus varit 
begränsande för områdets utbredning. En vinkel gentemot Sockervägen 
skapas som ger en möjlighet att skapa en bättre linjeföring för ett 
huvudcykelstråk. 

Kvartersmark 

T1 Område för järnvägstrafik. Tekniska anläggningar tillåts uppföras. med 
banvall, spår, kontaktledningar, kontaktledningsstolpar, 
teknikbodar/hus, signalanläggningar och servicevägar. 
Planbestämmelsen innebär att alla tekniska anläggningar som krävs för 
att bedriva järnvägstrafik får uppföras. Inom järnvägsområdet får även 
fördröjningsdammar för dagvatten från järnvägsanläggningen finnas. 
Bullerskydd ska uppföras inom området i enlighet med beskrivning 
under rubriken Bullerskydd s. 45. Bullerskydd som skärmar och/eller 
vallar får uppföras inom området för att i framtiden skydda eventuellt 
kommande bebyggelse. 
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T2 Järnvägsområde avsett för stationsläge och där det utöver de tekniska 
anläggningarna som omnämns under T1 får finnas plattformar, 
väderskydd (hållplatsskydd, skärmtak och eller skärmväggar) samt 
hissar och trappor som förbinder plattformarna med allmän platsmark. 

(T3) Motorfordonstrafik på bro över järnvägen. 
UTFORMNINGS- och EGENSKAPSBESTÄMMELSER 
+0,0 Föreskriven gatuhöjd i meter över nollplanet. Marknivåns höjd regleras 

för att säkerställa att gator inte kommer att anläggas höjdmässigt fel i 
förhållande till anslutande vägar, tillgängliget etc. 

+0,0 Föreskriven höjd på överkörnings- och planterbart bjälklag, meter över 
nollplanet. Marknivåns höjd regleras för att säkerställa höjden på torg 
ch parkytorna för att säkerställa att gator och gång- och 
cykelanslutningar inte kommer att anläggas höjdmässigt fel i 
förhållande till anslutande vägar, tillgängliget etc. 

skärmtak Skärmtak får uppföras. Skärmtak kan fungera som väderskydd i 
anslutning till trappor, vid cykelparkering m.m. och som en markering 
av entréer till stationen. 

cykel Cykelparkering ska anordnas. I anslutning till nedgångarna ska det 
finnas möjlighet att parkera cyklar. På tunneltaket, intill den södra 
tunnelmynningen, ska cykelparkering finnas. Intill korsningen mellan 
Alnarpsvägen och Bruksvägen ska också finnas möjlighet att parkera 
cyklar. På motsvarande sida, i Stationsparken, finns möjlighet att inom 
gällande detaljplan ordna cykelparkering. 

uthus Mindre byggnader för förvaring av utrustning och miljöhus, tekniskhus, 
toalettbyggnad m.m. får uppföras. Stadigvarande vistelse i byggnaden är 
inte tillåten. 

n1 Träd får av säkerhetsskäl inte planteras inom området. 

n2 Damm tillåts ej. Damm i detta läge gör att vattnet i en damm påverkar 
trågets konstruktion för den nedsänkta järnvägen och tillåts därför inte. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 
 Järnvägen får byggas över med kör- och/eller planterbart bjälklag. På 

tunneltaket, som sträcker sig 400 m långt, finns möjlighet att skapa 
kopplingar över järnvägen och knyta samman de olika delarna av Åkarp, 
med bland annat ett parkområde.  

0,0 Högsta byggnadshöjd i meter. Byggnadshöjden mäts i en punkt där 
fasadplanet skär en 45 gradig vinkel som berör byggnadens högsta 
punkt. 

0,0 Högsta totalhöjd i meter. Totalhöjden är ett byggnadsverks hela höjd 
inklusive uppskjutande delar ovan nock. Totalhöjder anges på 
tunneltakets överbyggnad, torg- och parkytan. 

b1 Tunneltaket får belastas motsvarande ett jorddjup om maximalt 200 cm 
och trafiklaster i enlighet med kraven i Trafikverkets dokument TRVK 
Bro 11. Detta skapar flexibilitet för framtiden om eventuellt ytterligare 
körbar förbindelse ska anordnas över tunneltaket.  
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STÖRNINGSSKYDD  
Bullerskydd ska utföras i enlighet med planbeskrivning sid 45, under rubrik 
Bullerskydd, där en mer detaljerad bild ges av hur bullerskydd, skärmar och vallar är 
tänkt att förläggas samt till vilken höjd dessa ska anläggas.  Ljudabsorberande material 
kan exempelvis vara: mineralullsabsorbent (10 cm). Bullerskydden kan komma att 
ersättas av byggnader där så visar sig vara lämpligt i framtida detaljplaneläggning.  

Bullerskydd ska uppföras på båda sidor om järnvägen. 
Planbestämmelsen baseras på underlagsrapporten Buller- och 
Vibrationsutredning 2014-05-28. I underlagsrapporten specificeras vart 
bullerskydd måste uppföras för att inte påverka intilliggande bebyggelse 
så att riktvärden för trafikbuller överskrids. Kravet säkerställs genom 
angiven planbestämmelse men utan att detaljprecisera läget på 
bullerskyddet, det sker i kommande projekteringsskede för att uppnå 
bästa resultat och inte riskera att avsteg från detaljplanen krävs. 

 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan om järnvägen. I övrigt se m1. 

 Bullerskydd ska uppföras på västra sidan om järnvägen. I övrigt se m1. 

 Bullerskydd ska uppföras på östra sidan av bro över järnvägen. I övrigt 
se m1. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Genom bestämmelsen ansvarar kommunen 
för drift och underhåll av marken angiven som allmän plats så som GATA, PARK etc. 
 
ILLUSTRATIONER 
Del 0(0) Konnektionslinje. Gränsen illustrerar vart planområdet övergår i en ny  
Del 0(0) plankarta, 4 st för planområdet. 
 
  

m1 

m2 

m3 

m4 
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BESKRIVNING AV DE FÖRÄNDRINGAR SOM PLANEN MEDGER 

Gestaltningsprogram 
Ett gestaltningsprogram tas fram till järnvägsplanen och särskilda fördjupningar kring 
stationerna utefter sträckan pågår. I Åkarp har enligt lokal byggnadstradition ofta tegel 
använts som byggnadsmaterial. Många av de byggnader som har och har haft en 
koppling till järnvägen har tegel som fasadmaterial. Åkarp har som tidigare nämnts haft 
sitt eget tegelbruk, vilket låg intill järnvägen. För byggnader, murar och bullerskärmar 
kring stationsbyggnaden kan tegel därför med fördel användas som fasadmaterial.  
 
En övergripande idé för färg- och formspråk på Åkarps station är således att använda 
sig av tegel. De täta delarna av tegel i bullerskärmarna kan blandas upp med avsnitt av 
genomsiktliga skärmar och partier av trä/aluminium på längre avstånd från 
stationsområdet. De genomsiktliga skärmarna ska framförallt placeras i 
stationsområdet i anslutning till nedgångarna mot plattformarna. Detta för att ge god 
överblickbarhet. Vidare ska värdefulla utblickar som knyter ihop de två sidorna av 
tråget möjliggöras. Se vidare rubrik Bullerskydd. 

Gator 
Gränsvägens förlängning över järnvägen är sedan tidigare möjlig att bygga utifrån 
bestämmelserna i gällande detaljplan 199. 
 
Alnarpsvägen får en bro över järnvägen och höjs därför som mest ca 2 meter vid 
korsningen med järnvägen. Stationsvägen höjs på en kort sträcka i intill befintliga 
stinsbostaden för att ta upp höjdskillnader till den nya passagen över tunneltaket. På 
samma sätt höjs Lervägen och Bruksvägen på motsatt sida järnvägen. Höjdskillnader 
som uppstår mot omgivande mark kan tas upp med stödmurar och slänter. Eftersom 
Bruksvägen stängs för genomfartstrafik till Alnarpsvägen kopplas Murvägen ihop med 
Bruksvägen för att trafikförsörja fastigheter utmed Bruksvägen. Fastigheten Åkarp 
18:50 som idag har infart och utfart från Bruksvägen får ny in- och utfart via Murvägen 
respektive Lervägen. Fastigheten Åkarp 1:86 får en ny utfart mot Tegelvägen och dess 
vändplats. Planen medger framtida anslutning av Sockervägen till Alnarpsvägen i 
enlighet med nu gällande detaljplan. 
 
Sockervägen ingår inte i planområdet men påverkas av utbyggnaden då både ett 
snabbcykelstråk, och en motortrafikspassage önskas samsas i den smala passagen 
(området från järnvägsspåren/Alnarpsån, inom nuvarande gatusträckning, fram till 
Sockervägens samfällighet). Den begränsade ytan gör det tyvärr svårt att få plats. En 
eventuellt kommande detaljplan kan komma att behandla området och frågorna om hur 
Sockervägen och Alnarpsån gestaltas i framtiden.  

Gång- och cykelvägar 
Nya tvärgående gång- och cykelstråk kan anläggas på tunneltaket och ersätta befintlig 
gång- och cykeltunnel under järnvägen. Planen gör det också möjligt att koppla 
samman befintliga och framtida stråk parallellt med järnvägen. Bruksvägen blir i 
huvudsak ett gång- och cykelstråk eftersom genomfartstrafik inte längre är möjlig. Vid 
korsningen med Alnarpsvägen höjs Bruksvägen för att anpassas till Alnarpsvägen som 
höjts för att ledas på en bro över järnvägen. Korsningen blir mindre lämplig för biltrafik 
och här tillåts därför endast gång- och cykeltrafik. På samma sätt blir Bruksvägen vid 
Lervägen höjd för att anpassas till den nya passagen över tunneltaket. Här tillåts också 
endast gång- och cykeltrafik. 
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Gång- och cykelväg kommer att tillföras Gränsvägens förlängning (bron över 
järnvägen). Servicevägen som anläggs från Gränsvägen längs nordvästra sidan av 
spåren kan komma att nyttjas för gång- och cykeltrafik mot Hjärup. 

Nedsänkning av spåren 
Genom Åkarp kommer spåren, efter utbyggnaden till fyra spår, att ligga ca 6 meter 
under befintlig nivå. Huvudskälet till sänkningen är att i Åkarp sänka bullernivåerna 
orsakade av järnvägstrafiken, men även möjligheten att mildra järnvägens 
barriäreffekt. Med sänkningen är det möjligt att på en sträcka av 400 m täcka över 
järnvägen så att järnvägen här går i tunnel. På det viset frigörs mark så att en park, nya 
tvärgående stråk m.m. kan skapas. De nivåskillnader som uppstår mellan 
järnvägsområdet och omkringliggande mark tas upp i stödmurar eller slänter. Både på 
västra och östra sidan kommer stödmurar att byggas, med undantag för den östra 
sidan, norr om tunnelmynningen, där en längre slänt och bullervall kommer att ansluta 
mot det omgivande landskapet intill Alnarpsån. Tunnelöverbyggnaden kommer att resa 
sig som mest ca 2 meter över omgivande mark.  
 

 
Illustration av höjdskillnad (ca 2 meter) som överbyggnaden kommer att medföra. 
Källa: MKB järnvägsplan. 
 

 
Principsektion på hur nedsänkningen i partiet med tunneltak kommer att se ut. 
 



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl,  DP 251 
Södra stambanan genom Åkarp  KS2011:269 

Laga krafthandling, 2017-03-15 
 

40 (57) 

 

 
Projektets omfattning i profilförändringen längs sträckan. Det gulgröna fältet visar 
markprofilen före järnvägsombyggnaden. Den blå linjen visar den nya markprofilen. 
Höjdskalan är 5 ggr så stor som längdskalan. Sänkningen är som mest 4 meter i Hjärup 
och 6 meter i Åkarp. 

Tunneln 
Tågtunneln kommer att vara 400 m lång. Den löper från en punkt i höjd med den 
befintliga västliga plattformens nordligaste (mot Lund) del till en punkt i höjd med den 
f.d. stinsbostaden, öster om järnvägen. Järnvägen kräver med kontaktledningar en fri 
höjd om drygt 6 m, vilket medför att tunneltaket på sträckan kommer att ligga ca 2 m 
över omkringliggande mark. På östra sidan om järnvägen, vid den norra 
tunnelmynningen ska ett teknikhus finnas. Detta ska innehålla bland annat pumpar för 
dagvatten. Här ska också finnas möjlighet att via trappa nå tunneln, t.ex. vid behov av 
utrymning. Vid norra tunnelmynningen ska även en räddningsyta anläggas som kan 
samnyttjas med andra användningar.  

Tunneltaket 
Tunneltaket ger möjlighet att knyta samman de båda delarna av Åkarp och på ett 
avgörande sätt mildra järnvägens barriäreffekt, tillsammans med Alnarpsvägens nya 
vägbro och Gränsvägens förlängning över spåren. Nya förbindelser för bil-, gång- och 
cykeltrafik kan skapas på tunneltaket. Lervägen förlängs över tunneltaket och ansluter 
till Stationsvägen via ett torg. Höjdskillnaderna gör att gatunivåer måste höjas på delar 
av Lervägen, Bruksvägen och Stationsvägen. Stora delar av den norra delen av 
tunneltaket kan nyttjas för att anlägga en park genom att fylla upp med jord, 
markmodellera och plantera med buskar och andra växter. Träd får dock av 
säkerhetsskäl inte planteras på tunneltaket. Tunneltaket är dimensionerat att kunna 
hålla jordlaster motsvarande maximalt 200 cm samt att klara trafiklaster för allmän 
gatutrafik. Det gör det även möjligt tillåta mindre byggnader på taket, såsom 
toalettbyggnader, miljöhus, förvaringsskjul, skärmtak, vindskydd m.m. Byggnaderna får 
dock inte användas för stadigvarande vistelse, t.ex. kiosk med försäljning, p.g.a. 
elektromagnetiska fält som förekommer inom denna zon. Från Bruksvägens slut, vid 
Svanetorpsvägen, kommer parken på tunneltaket att kunna nås via trappor och en 
ramp. 
 

Hjärup 

Åkarp 
Arlöv/Burlöv 
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Stationen med torgyta 
Stationen kommer att bestå av två plattformar med fyra spår emellan. De två spåren i 
mitten ska endast nyttjas för tåg som inte gör uppehåll i Åkarp. Plattformarna kommer 
att ligga parallellt och sträcka sig från den södra tunnelmynningen till Alnarpsvägen. 
Eftersom järnvägen är nedsänkt kommer plattformarna att vara omgivna av ca 5 meter 
höga murar samt 2 meter höga bullerskyddsskärmar därpå. Bullerskydden vid 
stationen ska i första hand göras genomsiktliga. Placeringen av bullerskärmarnas 
genomsiktlighet får anpassas i förhållande till kontaktledningsbryggorna. På 
plattformarna finns möjlighet att anlägga väderskydd för väntande passagerare. 
Plattformarna kommer att kunna nås dels från tunneltaket, vid den södra 
tunnelmynningen, via trappor och hissar, dels via trappor i anslutning till 
Alnarpsvägen. Det är de två yttre spåren som kommer att trafikera Åkarp. Planförslaget 
skapar möjlighet att förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, bland annat med 
hissarna. Den allmänna tillgängligheten till kollektivtrafiken förbättras också tack vare 
att det även skapas nedgångar vid plattformarnas södra del, i närheten av 
Alnarpsvägen. Det underlättar t.ex. för boende i Åkarps sydöstra del att åka kollektivt. 

 
 

Principsektioner som 
visar utformning av 
tunnel och tunneltråg 
efter utbyggnad 

Illustrationskarta (till vänster), 
idéskiss för hur torget på 
tunneltaket skulle kunna 
utvecklas(till höger). 
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Kommunens mål (källa: Framtidsplan för Burlövs kommun och trafikplan) är att 
andelen gående, cyklande och resor med kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla 
resor. Behovet av antal cykelparkeringar vid stationen bedöms vara minst 400. Men är 
helt beroende av antalet tågresenärer.  Generellt tar 20-40% av tågresenärerna cykeln 
till stationen. Omkring 10-20% tar cykeln från stationen till jobb/utbildning etc. 
Ungefär hälften av dagens resande inom kommunen sker till fots eller per cykel. 
Ungefär 11 % av resorna till och från Malmö sker med cykel, till fots eller övrigt, det 
samma gäller till och från Lund. Jämfört med Malmö och Lund har Burlöv en liknande 
andel kollektivtrafikresor, men andelen gång- och cykelresor är betydligt lägre. Med 
fler resmöjligheter från nya Burlöv centralstation, som kommer att få förbättrade 
cykelkopplingar, finns stor potential att öka andelen pendlare som kommer till 
stationen med cykel. Detta gäller i synnerhet den mörka delen av året då cykling hela 
vägen kan kännas för långt. Planförslaget medger minst 100 parkeringar vid de båda 
södra nedgångarna och 200 parkeringar på torget vilket bedöms tillgodose gjorda 
antaganden. 
 
Överbyggnaden vid stationen utgör en torgyta där en del även utgör parkeringsyta. 
Anledningen är att överbyggnaden endast klarar begränsade laster. Genom att placera 
parkeringarna som en del av torgytan frigörs områden intill stationen som istället för 
parkering på sikt kan exploateras och förstärka stationsläget. Torgytan utgör en målpunkt 
kring stationen och illustrerad parkering avser inte utgöra en pendlarparkering. 
Pendlarparkering planeras i Arlöv. I gestaltningen av stationsmiljön ingår utöver 
anpassningen till Åkarps tegeltradition även att få in växtlighet. 

Störningsskydd 
Bullerdämpning kommer att utföras enligt Buller- och vibrationsutredning (Underlag 
till miljökonsekvensbeskrivning 2014-05-28). Bullerskyddsskärmar och vallar ska 
tillsammans med den nedsänkta järnvägen verka för att hålla de riktvärden för buller 
som villkorats i regeringens beslut om projektets tillåtlighet. Det finns 2 fastigheter där 
riktvärdet 60 dBA utomhus vid fasad inte klaras i bottenplan, se s. 31-32. 
Bullerskärmarna ska gestaltningsmässigt samverka med omgivningen. Inom 
stationsområdet ska gestaltningen av bullerskydden samordnas med 
stationsanläggningen som helhet. Utbredningen av skärmar och vallar framgår av figur 
under rubrik Bullerskydd. 
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Exemepel på bullerskärm, Göteborg Hildedal 
 

 
 

  

 

Exempel på bullerskydd av tegel, 
genomsiktliga bullerskärmar och 
bullerskydd av aluminiumelement. 
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Bullerskydd 

 
Bullerskyddsskärmarnas och bullerskyddsvallarnas utbredning enligt 
bullerutredningen. (1. Skärm 3,0 meter, 2. Skärm 2,0 meter, 3. Vall 3,0 meter) 
Norr om tunneln ska en tre meter hög skärm placeras på den västra sidan om 
järnvägen (1). På den östra sidan ska en tre meter hög bullervall finnas (3). Dessa binds 
samman över tunnelmynningen av en två meter hög skärm. Söder om tunneln ska 
skärmarna vara två meter höga (2). Vid nedgångarna till plattformarna ska 
bullerskyddsskärmarna gå om lott. Andra bullerskyddslösningar som ger lika bra eller 
bättre skydd mot buller, än ovan nämnda, får användas. 
 
Skärmarna runt stationsläget ska vara av tegel och transparent material. Den totala 
ytan av ljudabsorberande material får inte understiga 60 %.  
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Teknikhus och servicevägar 
Teknikhus är nödvändiga för järnvägstrafikens drift och innefattar bland annat del av 
el- och signalsystem eller hyser t.ex. pumpar för dagvatten. Placeringen av teknikhusen 
har en stark koppling till dess funktion. Vid norra tunnelmynningen behöver 
teknikhuset bland annat innehålla pumpar för pumpning av dagvatten från 
järnvägsområdet, inklusive tunneln. Vid den södra tunnelmynningen kommer ett 
teknikhus placeras på torget där det integreras i miljön. Teknikhusen ges en enkel men 
ändamålsenlig utformning. Där teknikhusen ligger i tydligt exponerade lägen bör extra 
omsorg kring utformningen ske, t.ex. genom att tegel används som fasadmaterial och 
att, där så är lämpligt, fasadgrönska övervägs. Järnvägen ska enkelt kunna nås för 
service och utan hinder för räddningstjänsten. Där det inte finns ett befintligt gatunät i 
direkt anslutning till järnvägen finns därför behov att skapa servicevägar. En sådan 
kommer att ligga på järnvägens nordvästra sida från Åkarp mot Hjärup och kopplas 
samman med Gränsvägen. Den planerade vägbron vid Gränsvägen kan ges en öppning 
för gång- och cykelväg med möjlig förlängning längs servicevägen mot Hjärup och 
Lund. 

    
Typexempel på teknikhus. Källa: Gestaltningsprogram till Järnvägsplanen och bilden till 
höger kommer från Veg Tech AB 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
I den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram har en bedömning av konsekvenser 
gjorts för nedanstående rubricerade aspekter för delsträckan genom Åkarp. 
Konsekvenserna sammanfattas här i korthet. För fullständiga beskrivningar hänvisas 
till miljökonsekvensbeskrivningen. Bedömningsskalan är i sju steg. Sist, efter varje 
aspekt anges bedömningen inom parentes: 

a) Stora negativa konsekvenser 
b) Medelstora negativa konsekvenser 
c) Små negativa konsekvenser 
d) Inga konsekvenser 
e) Små positiva konsekvenser 
f) Medelstora positiva konsekvenser 
g) Stora positiva konsekvenser 

Stads- och landskapsbild  (se sid 56 MKB) 
Utbyggnadsförslagets konsekvenser för stadsbilden i Åkarp bedöms som medelstort 
negativa enligt miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen,  främst till följd av 
att de äldre och karaktärsgivande delarna kring spåren påverkas negativt. Utbyggnaden 
bedöms dock ge förutsättning för en positiv stadsutveckling på sikt då den barriär som 
järnvägen för närvarande utgör i stor utsträckning kommer att försvinna. Eftersom 
tunneltaket möjliggör att samhällets tidigare två halvor kopplas samman över en lång 
sträcka finns anledning att bedöma konsekvenserna mer positivt. Takets gestaltning 
kan tillföra flera nya värden till platsen mot dagens banvall.  
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Befintlig gällande detaljplan medger en förbindelse över järnvägen vid Gränsvägen. 
Utformningen av vägbron i Gränsvägen påverkar stads- och landskapsbilden genom att 
bron kommer att höja sig över omkringliggande marknivåer. Brons körbana kommer 
att ligga på ca +15 m över havet (nollplanet) och bestäms av höjdläget på de nya 
permanenta spåren. Höjden bedöms ge begränsad påverkan på det öppna 
slättlandskapet. I första hand kommer bron och tillhörande slänter att upplevas från 
den närmaste omgivningen. Landskapet är något böljande i detta parti med högre 
höjder åt norr. Utbyggnaden av bron ska inte förhindra möjligheten att uppföra en gen 
cykelväg längs spåren. 

Kulturmiljö (se sid 72 MKB) 
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms få stora negativa konsekvenser främst på 
grund av påverkan på den gamla stationsmiljön där bland annat stinsbostaden från 
1919 rivs. (a)  
 
Även borttagandet av den nordligaste av de båda trädraderna vid Gränsvägens 
förlängning, som markerar den historiska bygränsen, samt borttagandet av träd och 
vegetation vid Åkarpsdammen innebär att värden går förlorade.    

Naturmiljö (se sid 90 MKB) 
De högsta naturvärdena återfinns i anslutning till Alnarpsån och Åkarpsdammen och 
det är här de största effekterna och konsekvenserna uppstår då Alnarpsån kulverteras 
och då Åkarpsdammen även i slutläget minskar något i storlek. Åkarpsdammens 
ianspråktagande för de tillfälliga spåren kommer innebära störning för såväl sjöfåglar 
som träd- och buskhäckande fåglar då trädvegetation tas ned samt att delar av dammen 
torrläggs och den centralt belägna ön delvis tas i anspråk. För de utpekade arterna, 
öring eller ål bedöms inga negativa effekter förutsatt att det finns en fri vandringsväg 
nedströms liggande sträcka genom dammen till uppströms liggande område.   
 
Det är oklart hur vandrande fiskarter som öring påverkas av längden på kulverten i det 
långa loppet. Om kulverten skulle innebära att havsöring hindras i sin vandring mot 
lekbottnar som finns uppströms Åkarpsdammen, kan detta utgöra ett hot mot denna 
eventuella population med stora konsekvenser som följd. Konsekvenserna av 
kulverteringen för den rödlistade ålen är svåra att bedöma, då hoten överlag mot ålen 
är många och de kumulativa effekterna svåra att överblicka. Rent biologiskt bör inte 
kulverteringen innebära några betydande konsekvenser, då ålen huvudsakligen är 
aktiv under dygnets mörka timmar och därmed inte torde påverkas negativt av de 
mörka förhållanden som kulverten medför. Den låga vattenhastigheten på denna del är 
en faktor som gör att ålyngel som eventuellt vandrar upp i Alnarpsån inte bedöms 
hindras av kulverten. Viss påverkan på allmänt förekommande rödlistade arter (som 
alm och ask) kommer att ske till följd av utbyggnaden. Det är inte troligt att den 
rödlistade arten bergjohannesört, som enligt uppgift finns vid dammen längs 
cykelvägen söder om Åkarp, kommer att påverkas i betydande omfattning. Effekt och 
konsekvens av en eventuell påverkan på alm och ask bedöms i det långa loppet som 
obetydlig. (b) 

Buller och vibrationer (se sid 117 MKB) 
Med nedsänkningen av spåren, anläggning av tunneln och de övriga föreslagna 
bullerskyddsåtgärderna bedöms utbyggnadsförslaget i sin helhet innebära betydande 
förbättringar för bullersituationen. Ur vibrationssynpunkt bedöms inga konsekvenser 
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uppstå till följd av utbyggnadsförslaget. I bedömningen ingår även planerade 
bullerskyddsåtgärder utanför planområdet utefter E6/E20. (g) 

Risk och säkerhet (se sid 130-134 MKB) 
Med anledning av ökad trafik ökar sannolikheten för flertalet olyckshändelser, såsom 
urspårning. Riskerna med farligt gods ökar något då antalet godståg och medellängden 
på godstågen förväntas öka. Avstånd till bebyggelse minskar i de flesta fall med 
utbyggnadsförslaget, men risken blir inte oacceptabelt hög vid befintlig bebyggelse. 
Nedsänkning samt tunnel gör att eventuella urspårade tåg inte kan förflytta sig i 
riktning mot bebyggelse. 
 
Beräkningar av riskmåttet individrisk ger att risken är att betrakta som ”hög” inom ca 3 
m och ”låg” efter ca 50 m vid en fullständig nedsänkning. Avstånden till risknivåerna 
varierar något i och med att höjdskillnaden varierar, och vid en lägre nedsänkning 
(längre bort från tunnelmynningen) blir avståndet till ”låg” risk ca 55 m (avståndet till 
”hög” risk är oförändrat).  
 
Risknivån med avseende på urspårning och olyckor med farligt gods blir inte 
oacceptabelt hög till följd av utbyggnaden. Sträckningen i tunneln i Åkarp kan ge 
medelstora konsekvenser för trafikanter och räddningspersonal bland annat p.g.a. 
svårigheter vid räddningsinsatser vid olyckor. Genom att bygga bort befintlig 
plankorsning i Åkarp minskar riskerna där betydligt, då påkörningsrisken försvinner. 
Sammanfattningsvis bedöms utbyggnadsförslaget ge positiva konsekvenser för 
risknivån, bland annat till följd av nedsänkningen av spåren. (f) 

Elektromagnetiska fält (se sid 138 MKB) 
Utbyggnadsförslaget har beräknats innebära inga eller små positiva konsekvenser 
eftersom det elektromagnetiska fältets utbredning minskar vid Åkarps stationshus och 
årsmedelvärdet 0,4µT (mikrotesla) troligen inte överskrids där. (e) 

Boendemiljö – fysiska barriärer och trygghetsaspekter (se sid 146 MKB) 
Avseende barriäreffekter bedöms utbyggnadsförslaget innebära positiva konsekvenser 
för hela järnvägssträckan. De nya förbindelserna över järnvägen i Åkarp medför en 
avsevärd förbättring beträffande tillgänglighet och barriäreffekten kommer att minska 
jämfört med idag. Även förutsättningar för en ökad trygghets- och säkerhetsupplevelse 
i anslutning till stationerna kan skapas. (f) 

Luftkvalitet (se sid 154 MKB) 
Utbyggnadsförslaget bedöms innebära en viss förbättring av luftsituationen till följd av 
att en del av vägtrafiken flyttas över till järnvägen och sammantaget bedöms 
konsekvensen som positiv jämfört med nollalternativet. (e) 

Utsläpp av växthusgaser (se sid 157 MKB) 
Utbyggnadsförslaget möjliggör överföring av transporter från väg till järnväg. Projektet 
bedöms sammantaget innebära en stor miljövinst och därmed en positiv konsekvens ur 
klimatsynpunkt. (g) 

Grundvatten (se sid 165 MKB) 
Avseende grundvatten (undre magasinet) bedöms utbyggnadsförslaget innebära små 
till måttliga konsekvenser i Åkarp till följd av föreslagen permanent 
grundvattensänkning. Omgivningspåverkan bedöms på grund av en begränsad 
avsänkning bli relativt liten och sättningsriskerna samt risk för påverkan på vegetation 



Planbeskrivning – Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl,  DP 251 
Södra stambanan genom Åkarp  KS2011:269 

Laga krafthandling, 2017-03-15 
 

48 (57) 

bedöms som mycket små. För en grävd brunn som används för vattenförsörjning finns 
risk för stor påverkan. Den kan dock ersättas genom anslutning till kommunalt vatten 
varmed effekten bedöms som medelstor. Bortledandet av grundvatten i Åkarp bedöms 
inte påverka värdet av miljökvalitetsnormen (god kvantitativ och kvalitativ status) i det 
undre grundvattenmagasinet. Det övre grundvattenmagasinet har även det ett allmänt 
värde men omfattas inte av en miljökvalitetsnorm men då påverkan kan förutses i 
åtminstone en enskild brunn bedöms effekten såväl som konsekvensen bli medelstor.  
Undre grundvattenmagasinet (c) och Övre grundvattenmagasinet (b). 

Yt- och dagvatten (se sid 166 MKB) 
De föreslagna åtgärderna beträffande hantering av anläggnings- och dagvatten innebär 
generellt sett positiva konsekvenser för ytvatten eftersom Alnarpsån ges ett jämnare 
tillflöde genom fördröjning och utjämning via tillkommande dagvattenmagasin. Ett 
visst tillskott till grundflödet vid lågflödesperioder i Alnarpsån är också gynnsam då 
föroreningshalten späds ut i dagvattnet. Dock innebär de specifika åtgärderna avseende 
Alnarpsån i Åkarp, bland annat ny kulvertering vid Gränsvägen, att möjligheten att 
uppnå god ekologisk status i vattenförekomsten minskar varmed konsekvenserna för 
ytvatten i Åkarp bedöms sammantaget som måttliga. (b) 

Förorenad mark (se sid 177 MKB) 
Urschaktningen under byggskedet innebär att förorenade massor inom 
järnvägsplanens område kommer att ha avlägsnats innan de nya spåren byggs och 
därmed kommer nuvarande exponerings- och spridningsrisker inom förorenade 
markområden att minska. Sammantaget bedöms konsekvenserna med avseende på 
markföroreningar som positiva i Åkarp. (f) 

Jordbruksmark (se sid 182 MKB) 
Utbyggnadsförslaget innebär att visst intrång i jordbruksmark kommer att göras. 
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära små konsekvenser då det handlar 
om relativt små arealer och inte innebär någon ytterligare fragmentering av 
kvarvarande jordbruksmark. (c) 
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN 
Planens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av järnvägen vilket således innebär att 
järnvägsändamålet, i de fall där 3D-fastighetsbildning föreslås, är huvudändamålet och 
redovisas därför som grå färg på plankartorna. Det innebär att den allmänna 
platsmarken är den sekundära markanvändningen. 

Genomförande under byggtiden 
Byggandet av järnvägen beräknas kunna genomföras under en femårsperiod. För att 
järnvägstrafiken ska kunna upprätthållas kommer tillfälliga spår att anläggas i olika 
etapper. I Åkarp kommer inledningsvis två tillfälliga spår och tillfälliga plattformar att 
anläggas och löpa öster om befintliga spår, över åkermarken norr om samhället, följa 
Stationsvägen, vidare över en tillfällig utfyllnad i Åkarpsdammen och på Sockervägen.  
 

 
Illustraton som schematiskt visar tillfälliga spårs läge (orange färg). Stationsbyggnaden 
påverkas ej. 
 
I denna första etapp stängs gång- och cykeltunneln vid stationen och tillfällig gång- och 
cykelpassage anordnas under byggskedet. För att bevara det gamla stationshuset och 
undvika att behöva flytta detta kommer de tillfälliga spåren att passera öster om huset, 
vilket i sin tur innebär ett relativt stort tillfälligt intrång i Åkarpsdammen. De tillfälliga 
spåren kommer att finnas under en begränsad tid. Tillfällig angöring till skolor och 
idrottsområdet sker under byggtiden från Gränsvägen som byggs ut.  
Sänkta hastigheter för tågtrafiken samt föreslagna tillfälliga skydd innebär att risken 
vid förskolorna begränsas. Under byggtiden ansvarar Trafikverket för att hantera 
eventuella störningar och risker vilket styrs av gällande regelverk. 
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Gränsvägen och angöring Dalslundsområdet 
Under byggtiden anläggs en tillfällig förbindelse över spåren vid Gränsvägen som byggs 
ut i ett tidigt skede och ersätter plankorsningen vid Alnarpsvägen som enda förbindelse 
över spåren. Observera att den tillfälliga bron kommer att vara högre än den som sedan 
blir permanent beroende på att den ska korsa de tillfälliga spåren. Bron kommer vid 
behov att bullerskyddas under byggtiden.  
 
 

 
Principsektion för permanent bro över spåren vid Gränsvägen. WSP 2015-08-11 
 
En etappvis utbyggnad av de tillfälliga spåren innebär att bommarna vid Alnarpsvägen 
är fällda under så långa perioder att korsningen i praktiken blir avstängd. Genom att 
bygga ut Gränsvägen skapas en alternativ möjlighet att passera spåren men innebär 
tidsmässigt att båda passagerna över järnvägen kommer att vara stängda under ca 6 
månader. Biltrafiken hänvisas då till Lommavägen i Hjärup eller Kronetorpsvägen i 
Arlöv. Gående och cyklister kommer hela tiden att kunna passera järnvägen vid 
stationen i Åkarp. Kraven på tillgänglighet ska beaktas. 
 
Tillfällig bilväg till skolorna samt idrottsplats och station föreslås från Gränsvägen. 
Sträckningen läggs fast i samband med entreprenaden. En tillfällig väg i förbindelse 
med Gränsvägen bedöms kunna åstadkommas med en tillräckligt god säkerhet. 
Byggtrafiken hålls så långt som möjligt separerad från övrig trafik. Inga oskyddade 
trafikanter tillåts på infartsvägen från Gränsvägen. Dessa får ta sig till skolorna, 
idrottsplatsen och stationen via befintliga gång-och cykelvägar.  
 
Alnarpsån och Åkarpsdammen 
Arbetena under byggskedet medför att Alnarpsån söder om Åkarpsdammen måste 
grävas om och förläggas parallellt med de tillfälliga spåren i en ca 200 m lång kulvert 
under nuvarande parkering/garage vid Sockervägen. Del av Åkarpsdammen kommer 
tillfälligt att behöva fyllas ut för att ge utrymme för de tillfälliga spåren. 
 
Stationsvägen 
Framkomligheten på Stationsvägen kommer att vara begränsad. Stationsvägen kan 
under byggtiden inte användas för tillfart till tillfällig station, skolorna och fotbollsplan 
(se fig nedan). Väganslutningar sker parallellt med Alnarpsån under byggtiden. 
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Illustration som visar 
tillfälliga järnvägsspårs 
läge (orange linje) samt 
tillfälliga vägar (rosa 
och gula linjer) Streckad 
rosa linje redovisar 
preliminär sträckning 
till Gränsvägen. 
Avstängd väg (röd linje) 
omfattar även 
Sockervägen då de 
tillfälliga spåren upptar 
denna sträckning. 
Permanent lösning (blå 
linje). Möjlig tillfällig 
väg på delar av gång- 
och cykelbana (grön 
linje). Stationshuset 
markerad som en svart 
punkt. 
 

Bruksvägen  
Bruksvägens förbindelse med Alnarpsvägen och Lervägen stängs under byggtiden och 
även permanent för biltrafik. Ersättande förbindelse ordnas genom förlängning av 
Murvägen till Bruksvägen (se figur ovan). Under en begränsad tid (medan arbeten 
pågår i Bruksvägen) kan det bli aktuellt att tillfälligt även använda gång- och 
cykelvägar. Användandet av gång- och cykelvägar är en möjlighet av flera och exakt val 
av lösning landar senare i processen.  
 
Sockervägen 
De tillfälliga spåren påverkar även området längs Sockervägen och dess förlängning 
mot Alnarpsvägen. Tillfälliga bullerskydd uppförs på östra sidan om spåren. Vid 
borttagandet av de tillfälliga spåren öppnas för möjligheten att i enlighet med gällande 
detaljplan koppla Sockervägen till Alnarpsvägen.  
 
Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafik längs Sockervägen och vidare längs järnvägens östra sida mot 
Arlöv omöjliggörs under byggtiden. Därför kommer gång- och cykeltrafiken istället 
tillfälligt ledas om genom samhället upp till Lundavägens bro över väg E6. I huvudsak 
utnyttjas befintliga gång- och cykelvägar inom kvarteren. För att åstadkomma 
sammanhängande gång- och cykelvägar under byggtiden kan dock mindre åtgärder 
krävas. 
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Bullerstörningar, vibrationer, masshantering samt tillfälliga markanspråk 
De planerade byggarbetena och tillkommande transporterna innebär ökade 
bullerstörningar under byggskedet och dessa kan lokalt upplevas som stora. Vidare kan 
kännbara vibrationer uppstå periodvis under byggskedet.  Med nedsänkning av spåren, 
anläggning av tunneln och de övriga föreslagna bullerskyddsåtgärderna bedöms 
utbyggnadsförslaget i sin helhet innebära betydande förbättringar för 
bullersituationen. Det massöverskott som nedsänkningen av järnvägsspåren innebär 
möjliggör för bullervallar och markmoduleringar i närheten av E6/E20. Vilket är 
fördelaktigt då transportavstånden minimeras. Massor kommer att transporteras på 
större vägar och gator t.ex. Gränsvägens förlängning, Lundavägen och i viss mån 
Alnarpsvägen i Åkarp. 
 
Trafikverket ansvarar för att program för uppföljning av buller och markvibrationer 
under byggskedet kommer att upprättas. 
 
Byggandet av tillfälliga spår genererar ca 150 000 m3 schaktmassor på delsträckan 
genom Åkarp. Tillfälliga upplag för dessa massor, som senare används för återställning 
av marken, placeras öster om de tillfälliga spåren på jordbruksmark norr om Åkarp. 
Tillfälliga bullerskyddsskärmar kommer att anläggas öster om de tillfälliga spåren i 
Åkarp. Dessa fungerar, utöver som bullerskydd, även som skydd mot "spårspring". 
Däremot planeras inga särskilda skydd sättas vid skolor etc. Eftersom järnvägstrafiken 
flyttas österut och hastigheten på järnvägen sänks till 70km/h under byggtiden behövs 
inga tillfälliga bullerskydd på den västra sidan. 
  
De tillfälliga spåren kommer att ligga nära biltrafik, tunnelschakt och byggarbetsplatser 
vilket kommer att ställa extra stora krav på säkerheten kring byggarbetsplatsen.  
 
Övriga tillfälliga markanspråk kommer att behövas för etableringsplatser, upplag och 
byggvägar. Dessa kommer att redovisas i järnvägsplanen. Arbetet med gränsdragningar 
för dessa områden pågår och är därför ännu inte klarlagda. Marken kommer att 
återställas till ursprungligt skick om inget annat avtalats med kommunen eller berörd 
fastighetsägare. Ovanstående tillfälliga åtgärder regleras inte av denna detaljplan.  
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Principillustration som visar tillfälliga markanspråk under kortare och längre perioder  
av byggtiden. Det tillfälliga markanspråket utgör tillfälliga spårs läge, tillfälliga vägar 
för allmän trafik och gång- och cykelvägar, tillfällig byggvägar och tillfälliga upplag. 

Organisatoriska frågor 
Samråd av detaljplanen genomfördes under kvartal 4, 2014. Granskningskedet 
genomfördes samtidigt med granskning av järnvägsplanen under 2:a kvartalet 2015. 
Planen vinner laga kraft tidigast 3 veckor efter att antagandet anslagits, förutsatt att 
beslutet att anta planen inte överklagats. 
 
Övriga tidplaner för järnvägsprojektet: 
2014-2016 arbete med detalj- och järnvägsplan 
2015-2017  detaljprojektering och upphandlingar  
2017-2022  byggtid 
 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år. 
 
Trafikverket ansvarar för genomförandet av detaljplanens innehåll för 
järnvägsutbyggnaden och för drift och underhåll av järnvägsmarken. Bullerskydden 
blir en anordning som hör till järnvägen och Trafikverket underhåller dessa om inte 
annat avtalas. 
 
Kommunen är huvudman och ansvarar för utbyggnad och drift och underhåll av allmän 
plats. Ett avtal upprättas mellan Trafikverket och kommunen gällande när kommunens 
ansvar av drift och underhåll av allmän platsmark träder i kraft samt 
ansvarsfördelningen under byggtiden. Kommunen har möjlighet att lösa in mark som 
enligt detaljplanen ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med 
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fastighetsägaren, samt att kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken 
om fastighetsägaren begär det. 
 
Ledningar inom föreslaget område för järnväg avses säkerställas genom upprättande 
av avtal mellan ledningsägare och Trafikverket. Samråd bör hållas i ett tidigt skede med 
respektive berörd ledningsägare gällande de förändringar i ledningsnätet som uppstår 
till följd av järnvägsutbyggnaden. Tidigt samråd bör också hållas med 
räddningstjänsten vad det gäller frågor som rör risk. Samråd ska även ske med 
ledningsägare. Vad det gäller fornlämningen Burlöv 117 (boplats) ansvarar 
Trafikverket för att ett samråd enligt 2 kap 10§ KML sker inför ett utförande. 
 
Inför antagande av detaljplanen ska kommunen och Trafikverket ha kommit överens 
om ett genomförandeavtal som redovisar genomförande och ekonomisk 
ansvarsfördelning, bland annat kostnader knutna till fastighetsrättsliga åtgärder som 
berör järnvägsutbyggnaden. De avtal som tidigare har tecknats mellan Trafikverket, 
Burlövs kommun och Region Skåne är: Södra stambanan Flackarp – Arlöv utbyggnad 
till fyra spår, Utformningen genom Burlövs kommun 2008-06-24. Följande avtal har 
tecknats mellan Trafikverket och Burlövs kommun: Genomförandeavtal för 
upprättande av detaljplaner för Södra stambanans ombyggnad till fyra spår, Arlöv och 
Åkarp, 2011-12-19. Ytterligare ett plankostnadsavtal som reglerar etapp 2 kommer att 
upprättas mellan kommunen och Trafikverket innan detaljplanen antas. 
 
Tillstånd ska sökas enligt 9 kap MB för omhändertagande av förorenade massor om 
inte mindre än ringa förorenad risk föreligger. 
 
Diffusa utsläpp från järnvägsverksamhet undersöks i prövning av vattenverksamhet. 
 
Avtal om projektering av Gränsvägen i Åkarp, Burlövs kommun, från 2015, finns mellan 
kommunen och Trafikverket. 

Ekonomiska frågor 
Trafikverket ansvarar för återställandet av den mark som ianspråktagits tillfälligt 
under 
byggtiden. De träd som måste tas ner under byggtiden, men som inte utgör någon risk 
under 
drifttiden, ska dokumenteras och ersättas av Trafikverket. 
 
Ansvar för flytt av ledningar regleras i avtal med ledningsägare. 
 
Där fastighetsreglering krävs för ett genomförande av detaljplanen kommer ersättning 
att utgå till den berörda fastighetsägaren. 
 
Ersättning för allmän platsmark som kommunen har möjlighet (och skyldighet) att lösa 
in bestäms enligt reglerna i expropriationslagen om ingen annan överenskommelse 
sker. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning kan påbörjas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft. Ett antal 
fastighetsregleringar krävs även för ett genomförande av järnvägens ombyggnad och 
sammanfattas i tabellen nedan. För delar av planområdet kan tredimensionell 
fastighetsbildning bli aktuell. 
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Kommunen har genom detaljplanen möjlighet att lösa in mark angiven som allmän 
platsmark utan att avtal föreligger med fastighetsägaren. Kommunen har även en 
skyldighet att förvärva allmän platsmark om fastighetsägaren begär det. 
 
Från 
Fastighet 

Till  
Allmän plats 

Till 
Järnvägsmark  

Åtgärd 

Åkarp 1:83 ca 130 kvm Ca 20 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 respektive kommunens 
fastighet Åkarp 1:57 

Åkarp 1:78 - ca 230 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 18:1 - Ca 640 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 3:2 - Ca 300 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 3:34 - Ca 9850kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 2:6 - Ca 4600 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 1:68 Ca 100 kvm - Fastighetsreglering till kommunens fastighet 
Åkarp 2:6 

Åkarp 
samfälld 
mark 

Ca 5 kvm Ca 160 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 respektive kommunens 
fastighet Åkarp 2:6 

Åkarp 24:1 - Ca 1550 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 1:57 - Ca 1100 kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

Åkarp 1:79 Ca 500 kvm - Fastighetsreglering till kommunens fastighet 
Åkarp 24:1 

Åkarp 
samfälld 
mark 

Ca 100 kvm - Fastighetsreglering till kommunens fastighet 
Åkarp 1:57 

Åkarp 
samfälld 
mark 

Ca 700 kvm - Fastighetsreglering till kommunens fastighet 
Åkarp 24:1 

Åkarp 8:1   Ca 400kvm Fastighetsreglering till Trafikverkets 
fastighet Åkarp 1:68 

 
Detaljplanen föreslår en 3D-fastighetsbildning i två lägen mellan järnvägsändamål och 
allmän platsmark, 1. gata/torgyta över järnvägstunneln samt 2. Alnarpsvägen som bro 
över järnvägen. Brokonstruktionen (allmän kommunal väg på bro över järnväg) ska 
ägas av kommunen inklusive pelarna tillhörande bron. Skötsel/underhåll av pelare 
regleras i avtal med Trafikverket. De bärande pelarna säkras med servitut ned i 
underliggande fastighet (Trafikverkets).  
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Principsektion över hur 3D- fastighetsbildningen avses ske mellan järnvägen och 
allmän platsmark, fastighet för Järnväg underst i orange färg och allmän platsmark, bro 
över järnvägen i grå färg. 
 

 
Principsektion över hur 3D- fastighetsbildningen avses ske mellan järnvägen och 
allmän platsmark, fastighet för Järnväg underst i orange färg och allmän platsmark över 
järnvägen i grå färg. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 
Medverkande tjänstemän 
Planbeskrivningen har tagits fram av WSP, genom Joakim Axelsson, Sandra Lindahl och 
Maria Carlsson. Ansvariga tjänstemän från kommunen har varit planchef Gertrud 
Richter och planarkitekt Erik Karlsson. 
 
 
 
 
Gertrud Richter  Erik Karlsson 
Planchef    Planhandläggare   
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