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Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får an-
vändas för ett visst område inom kommunen; om 
man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller 
industri. Detaljplanen får även reglera placering, 
utformning och utförande. En detaljplan består av en 
plankarta, som är juridiskt bindande, och en planbe-
skrivning (denna handling). Planbeskrivningen, som 
inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen 
för plankartans innebörd.

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska all-
männa och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Planprocessen kan hanteras antingen med begränsat 
standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. De två senare omfattar två remissrundor 
(samråd och granskning), där sakägare, myndigheter 
och andra berörda kan komma in med synpunkter. 
Därefter antar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
planen. Under förutsättning att ingen överklagar be-
slutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor 
efter att antagandet anslagits. Därefter kan bygglov 
ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat standard-
förfarande godkänner samrådskretsen förslaget i 
samrådet och granskning krävs inte.

Ekosystemtjänster 
Riksdagen har fattat beslutet att kommuner och andra 
aktörer ska tillvarata och integrera stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i planeringen, byggande och 
förvaltning av den byggda miljön senast 2025.

Begreppet ekosystemtjänster används för att visa 
den nytta människan, gratis, får från naturens arbete. 
Exempelvis när växter renar luft, buskar dämpar 
buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa och 
välbefinnande ökar när vi vistas i naturen. 

Bilden beskriver de fyra olika kategorierna av ekosystemtjänster. 
Naturvårdsverket.se. 

Ekosystemtjänster är också att stadens gräsmattor, 
genom infiltration, renar regn- och snövatten från 
tungmetaller och skadliga partiklar eller att 
bakterier och maskar gör jorden bördig. 

Vikten av att upptäcka naturens gratisarbete, dvs
ekosystemtjänsterna, kommer från ett akut behov 
av att återställa, skapa och stärka balansen i 
världens ekosystem. Haltande ekosystem och 
biologisk mångfald står tillsammans med klimat-
frågan högst på FN:s lista över de miljöproblem
som mänskligheten behöver arbeta med mest 
intensivt för att förändra. 

Ekosystemtjänster delas ofta in i fyra kategorier:
Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis 
mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi.  
Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- 
och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och 
pollinering.  
Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller naturmiljöer lämpliga för till exem-
pel friluftsliv, rekreation, pedagogik, upplevelser av 
natur- och kulturarv.  
Stödjande ekosystemtjänster: är förutsättningen för 
att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyn-
tes, jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp.  

Kungörelse Samråd Underrättelse Granskning Antagande
Gransknings-

utlåtande
Samråds-

redogörelse
LAGA KRAFT

Utökat förfarande

På framsidan visas en visionsbild för Lundavägen med vy mot Åkarp. Liljewall Arkitekter 2022-05-13
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Inledning

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet 
för, samt behovet av, ytor för grön, blå och grå infra-
struktur. Detta för att möjliggöra vidare utveckling 
inom Burlövs kommuns största kollektivtrafiknära 
utbyggnadsområde.

Vanligtvis ianspråktas infrastrukturytor i samband 
med planläggning av kvartersmark, men med denna 
detaljplan fastställs istället områdets allmänna plats-
mark, större gatustruktur, kvartersgränser och vatten-
områden innan kvartersmark planläggs. 

Denna detaljplan, samt tillhörande miljökonsekvens-
bedömning (MKB), kommer att ligga till grund för 
fortsatt utbyggnad inom planområdet varför MKB 
beskriver området som utbyggt i enlighet med Plan-
program för Kronetorpstaden (2020-04-14). Övriga 
byggrätter kommer att beskrivas och fastslås i kom-
mande detaljplaner. 

Då området idag till största del inte är bebyggt är en 
områdesövergripande infrastruktur samt generella 
bullerskyddsåtgärder grundförutsättningar för vidare 
exploatering av området. Detta möjliggörs genom 
att både anlägga generella bullerskydd i form av en 
vall mot motorvägen och en skärm mot järnvägen, 
samt med "lokala" åtgärder på till exempel kvarters-
nivå. Detta planförslag hanterar endast de generella 
bullerskyddsåtgärderna då både vallen och stråket där 
skärmarna placeras ingår i områdets grön/blå struk-
tur. Planen skapar förutsättningar för att möjliggöra 
attraktiva gemensamma platser och stråk i stadsdelen. 

I staden måste många funktioner samordnas inom 
samma yta. Genom att tidigt fastställa ytor, viktiga 
höjdsättningspunkter samt genom att skapa en tydlig 
och sammanhängande struktur för de gröna, blå och 
grå infrastrukturerna, kan även förutsättningar för 
utökad och förbättrad biologisk och ekologisk mång-
fald säkerställas. På så sätt kan genomförandet av 
detaljplanen bidra till att skapa kvalitativa grönblå 
strukturer. Dessa kan hantera och förebygga problem 
i form av översvämningar, föroreningar, buller och 
fysisk och psykisk ohälsa. 

Genomförandet av detaljplanen visar kommunens 
ambition om att medverka till att begränsa klimatpå-
verkan och verka för ett hållbart samhälle.

Vad innebär grönblågrå infrastruktur? 
Grönblå infrastruktur (GBI) är ett begrepp som an-
vänds för en rad olika anläggning ar som kombinerar 
vegetation och dagvattenhantering i stadsmiljön. 
Grön infrastruktur skiljer sig från grönstruktur. Grön-
struktur betecknar grönområden, sammanhängande 
eller isolerade områden, med fokus på de sociala 
värdena. Med grön infrastruktur avses det nätverk av 
natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter 
och djur och till människors välbefinnande. I detta 
ingår de grönstrukturer som kommunala och privata 
grönytor, till exempel trädgårdar, parker och grönstråk 
bildar men även grönska på byggnader i form av vege-
tationsklädda tak och väggar.

Blå infrastruktur innefattar vattendrag, bäckar, diken, 
dammar, regnbäddar och våtmarker. Infrastrukturen 
innebär att de länkas för att erbjuda ekosystemtjäns-
ter så som reglering av översvämningar och rening av 
dagvatten i öppna system.

Grå infrastruktur är de byggda strukturer som behövs i 
samhället, till exempel hårdgjorda ytor som gator och 
torg eller ledningssystem för vatten och avlopp.

Bakgrund 
Strukturen i denna detaljplan bygger på Planprogram 
för Kronetorpstaden (godkänt 2020-04-14). Efter att 
planprogrammet godkänts har ytterligare utredningar 
gjorts. Därigenom har kunskapen gällande området 
fördjupats vilket i sin tur lett till nödvändiga justering-
ar i den föreslagna strukturen. 

Höjdsättning och utbredning har utretts i samarbete 
med VA Syd och Ramböll. (Dagvatten- och skyfallsut-
redning, Ramböll 2022-07-20)

Plandata
Denna detaljplan tas fram med utökat förfarande. 
Planhandlingarna tillhör samrådsskedet. Om inga 
oväntade händelser inträffar, kan detaljplanen få laga 
kraft vintern 2023. 

Planområdet innefattar hela området mellan Åkarp 
och Arlöv. Inom området är eller kommer Burlövs 
kommun att bli huvudman för allmän platsmark. Idag 
ägs marken inom området i huvudsak av kommunen. 
Längs Mossvägen finns ett par privata fastigheter, intill 
Kronetorp gård finns fyra kvarter med flerbostadshus 
samt 23 radhus. Intill rondellen, korsningen Lundavä-
gen/Kronetorpsvägen, äger Lidl sin fastighet. 
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Föreslagen omfattning av detaljplanen.

Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser  

 

Planspecifika utredningar
• Utredning dagvatten/skyfall samt höjdsättning, 

Ramböll, 2022-07-20 (inkl bilagor)
• MKB, Sigma Civil, 2022-11-03
• NVI, Sigma Civil, 2022-11-03

Övriga utredningar 
• Framtidsplan för Burlövs kommun, 2018 
• Planprogram för Kronetorpstaden, 2020-04-14
• Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun, 

2018
• Miljöprogram 2030.pdf (hämtat 2022-05-18,  

burlov.se) 
• Dagvattenstrategi för Burlövs kommun, 2015 

 
• Naturvårdsstrategi 2022 - 2032
• Naturinventering av Kronetorpsområdet, 2016
• Översiktlig biotopkartering och naturvärdesbe-

dömning, Kronetorps gård, Naturcentrum AB, 
2010      
 

• Kulturmiljöutredning Kronetorpsområdet Burlövs 
kommun, Olga Schlyter, 2019  

• Fladdermusfaunan i Kronetorps park, Burlövs kom-
mun, Naturvårdskonsult Gerell, 2014

• Förslag på åtgärder som skyddar fladdermusfaunan, 
2014-01-27  

• Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del  
av Kronetorp 1:1 m.fl. Kronetorps gård, Burlövs  
kommun, Ramböll Sverige AB, 2012   

• PM Geoteknik, Ramböll Sverige AB, 2013   
 

• Trafikbullerutredning Kronetorp 1:1, Tyréns, 2018 
• Bullerutredning Kronetorpstaden, Burlövs kommun, 

Ramböll Sverige AB, 2019-05-06   
• Bullerutredning, Efterklang, 2021-10-20  
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Tågarp 

17:2, Breccia, 2021-06-11   
• PM Masshantering (planprogram) 2019-05-17 

 
• Dagvatten- och skyfallsutredning, Ramböll Sverige 

AB, 2018      
• Dagvatten- och skyfallsutredning, fördjupning, Ram-

böll Sverige AB, 2020
• Dagvatten- och skyfallsutredning för planprogram 

Kronetorpstaden, Ramböll Sverige AB, 2022 
• Riskbedömning avseende transport av farligt gods, 

Ramböll Sverige AB, 2014    
• Riskutredning Kronetorp, område A, ÅF, 2017  

 
• Riskutredning Kronetorp, område B, ÅF, 2017
• Burlövsbadet, översiktlig geoteknik och miljöteknisk 

rapport, WSP, 2017-10-05  
• Rapport från Riksantikvarieämbetet. Handbok. Riks-

antikvarieämbetet, 2014  
• Biotopskyddsområden, Vägledning om tillämpning 

av 7 kapitlet 11 § miljöbalken, Naturvårdsverket, 
2012      

• Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken, 2014-06-23    
 

• Riksintressen för trafikslagens anläggningar.   
Ärendenr: TRV 2010/13990. Trafikverket, 2010 

• Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår, Trafik- 
verket, 2016

• Hälsoeffekter av buller och höga ljudnivåer, Folk- 
hälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se), 2022

• Jordbruksmarkens värden, 2021, Jordbruksverket.se 
(hämtat 2022-05-18)    

• MalmöLund - Vision 2030 och strategi. Samrådsun-
derlag maj 2013 (malmo.se hämtat 2021-12-10) 
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Miljöbedömning enligt kap 3, 4 
och 5 miljöbalken (MB)
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vatten- 
områden mm. 

Genomförandet av denna detaljplan bedöms inte 
medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Däremot har den 
totala utbyggnaden, i enlighet med planprogrammet, 
troligen betydande miljöpåverkan. Ett arbete pågår 
med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt 
naturvårdsinventering kopplat till detta planförslag. 
Kommunen har anlitat Sigma Civil för detta uppdrag. 
 
Avgränsningsmöte för MKB hölls digitalt 2022-05-12. 
Medverkande från Länsstyrelsen Skåne var Hanne 
Romanus, Lisa Hofer samt Mia Jungskär, från Sigma 
deltog Cecilia Flygare samt Josefin Boldringer. Från 
Burlövs kommun deltog Gesa Hildebrand, planarki-
tekt, Joel Tufvesson, stadsarkitekt, Johan Rönnborg, 
miljöstrateg samt Johan Stein, mark- och exploate-
ringsstrateg.

Tidigare ställnings- 
taganden
Komplext att planera hållbart
Många utmaningar måste hanteras för att området ska 
kunna exploateras, till exempel bullerfrågor, klimat-
förändringar, översvämningar och skyddsavstånd till 
miljöfarliga verksamheter, farligt gods och luftledningar. 
Vidare måste hänsyn tas till bevarandevärda områden 
och byggnader samt de komplexa frågor som behöver 
lösas för att kunna åstadkomma förtätning. I  Burlövs 
kommuns översiktsplan Framtidsplanen (se rubrik 
Översiktsplan nästa sida)  föreslås lösningar på de flesta 
av dessa frågor. Där det inte har lyckats uppmärksam-
mar och ger Framtidsplanen istället ställningstaganden 
för hur arbetet med att finna lösningar ska gå vidare. 
(Framtidsplan, sid 20)

Riksintressen

Riksintressen inom utbyggnadsområdet.

Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård.  
Påverkan av riksintresset har redan skett genom föränd-
ringar i odlingslandskapet både genom utbyggnaden av 
autostradan mellan Malmö och Lund (nuvarande E22, 
invigd år 1953), E6 samt genomförandet av tidigare 
detaljplaner. 
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tionerna (Burlöv och Åkarp) utmed Södra stambanan 
ingår i riksintresset. 

Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i 
det a stamvägnätet och är av riksintresse. 

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på vare 
sig riksintresse för järnväg eller väg. 

Miljöbalken
”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn 
till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot  
åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kultur-
miljön. Behovet av grönområden i tätorter och i när-
heten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som 
är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården 
eller friluftslivet skall skyddas...”  
(Miljöbalken 3 kap. §6)

Biotopskydd
Inom området finns flertalet biotopskydd i form av  
trädrader. Dessa finns längs Lundavägen (ek och lind), 
Kronetorps allé och intill Kronetorps gård. I övrigt 
saknas områden med generellt biotopskydd (ref NVI-
MKB)

Biotopskyddade trädrader inom området.

Fornlämningar
Flertalet arkeologiska utredningar har utförts. Läns-
styrelsen har under hösten 2021 bedömt området 
färdigundersökt. 

Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har påbörjat 
en översyn gällande riksintressets avgränsning då om-
rådets utbredning. Dessa underlag beräknas vara klara 
för utskick till respektive berörd kommun under början 
av 2023. I förslaget tas hela exploateringsområdet, 
förutom sambandet mellan gården och möllan, bort.
I samtal mellan Länsstyrelsen och kommunen, har det 
visuella sambandet mellan gården och möllan för-
stärkts genom ett planlagt (i detta planförslag) bebyg-
gelsefritt siktstråk. 

Detta planförslag bedöms inte ha negativ inverkan på 
riksintresset för kulturmiljö.

Vy mot möllan längs siktstråkets mitt (Tengbom) 

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

Kartor: utbredning riksintresse kulturmiljö (höger) resp 
riksintresse kustzon (vänster) inom Burlövs kommun.

Riksintresse för högexploaterad kust
Området omfattas av riksintresset vilket innebär att 
ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som 
påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Riksintres-
set utgör dock inte hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för kustzonen.

Riksintresse för väg och järnväg
Södra stambanan, som omfattas av riksintresse för 
järnväg, är av inter betydelse samt ingår i det utpekade 
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Banan ingår 
även i det utpekade strategiska godsnätet. Även sta-
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Översiktsplan
I Burlövs översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun (antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 
2018-05-02), och Vision 2030, anges att visionen för 
kommunen är; 

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

Målorden i den kommunövergripande visionen och 
kommunens gemensamma mål är; 

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

I Framtidsplanen anges kommunens ställningstagande 
att verka för; 

- att ny bebyggelse anpassas till den specifika   
platsens förutsättningar, till exempel landskaps-

  bilden, topografin och kulturmiljön. 
- att ta fram och genomföra ett eller flera kvalitets-

program inklusive visionsbilder för stadsutfornings-, 
gestaltnings- och hållbarhetsfrågor inklusive  
utformning av mark, vatten och vägar samt   
den offentliga miljöns möblering, belysning,   
utsmyckning och skyltning. 

- att tillämpa enprocentsregeln (1% av byggkostna-
den läggs på konstnärlig utsmyckning)

 
Konsekvensen av ett genomföande bedöms vara att 
kommunens image, identitet, skönhet och attraktions-
kraft kommer förbättras. (Framtidsplan, sid 107)

Området utpekas som kommunens största utbygg-
nadsområde då området är gynsammt placerat i ett 
väldigt kollektivtrafiknära läge mittemellan Åkarps och 
Burlövs stationer. Bedömningen är att området har 
unika förutsättningar för bostäder och arbetsplatser i 
Sveriges tredje största storstadsregion. 

Det stationsnära läget med befintlig kollektivtrafik, 
buss och Pågatåg, och en uppgradering av Burlövs 
station till en regional station, med Öresundståg, gör 
förutsättningarna mycket goda för ett mer hållbart 
resande. Genom att exploatera här kan mark sparas 
på andra, inte stationsnära, platser.

Höger bild visar Burlövs kommuns ledord ur Framtids-
plan för Burlöv. Vänster bild visar Burlövs kommuns 
ledord ur Vision 2040.

Hållbar struktur och service
Strukturen med blandad, stationsnära bebyggelse 
samt sammanhållen grönstruktur för rekreation 
och biologisk mångfald är miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt hållbar. Strukturen stödjer kommunens 
utvecklingsarbete för trygghet, boendeförsörjning, 
bättre folkhälsa och en hållbar plattform för lärande. 
Skolutbyggnad, förskolor, vård och annan kommunal 
service kommer att utvecklas i takt med befolknings-
utvecklingen. En positiv befolkningsutveckling ger 
bättre underlag för kommersiell service och kollek-
tivtrafik. (Framtidsplan, sid 20)

Planprogram (KS 2020-04-14) 
"Kronetorpstaden, den nya stadsdelen i framtidens 
Burlöv, blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva 
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekrea-
tion. Den ska byggas stadsmässigt som en kvarters-
stad med blandat bostadsutbud, offentlig och privat 
service. Trygga och trivsamma platser, gator och par-
ker ska locka till utevistelse och fungera som mötes-
platser för alla åldrar. Stadsparken, skola, idrottsplats 
och badhus kommer att bli viktiga mötesplatser både 
för boende i Kronetorpstaden och kommunen i stort."

Expolateringsområdet omfattar ca 100 ha. Området 
avgränsas av Södra stambanan och motorvägarna mot 
Malmö, Lund och Helsingborg. 

I planprogrammet anges att området planeras för ca:

• 5 000 bostäder      
• 10 500 invånare      
• 35 000 m2 BTA (bruttoarea) kontor, handel och dyl 
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Det innebär behov av:      
• 9-10 parkeringshus      
• 5-6 förskolor med 120 barn i varje    
• 2-3 grundskolor med 600 elever/skola   
• minst 3 fotbollsplaner     
• särskilda boendeformer och annan service.

Kvarterstruktur ur Planprogram för Kronetorpstaden.

Detaljplan
Inom utbyggnadsområdet finns flertalet gällande  
detaljplaner. Stora delar av området är inte planlagda; 
främst åkermarken öster om Lundavägen samt verk-
samhetsområdet och bostäderna norr om Mossvägen.

Äldre planer med passerad genomförandetid
73 - Centrum, laga kraft 1970.
143 - Fritidscenter, laga kraft 1988.
162 - Burlöv Center, laga kraft 1995, genomförande-
tid tom 2005.
194 - Lidl, laga kraft 2003, genomförandetid tom 
2008.
212 - Burlövsbadet, laga kraft 2006, genomförandetid 
tom 2016.
245 - Kronetorp 1:1, laga kraft 2015, genomförande-
tid tom 2020.

Gällande detaljplaner med genomförandetid kvar:
254 - Sockervägen, laga kraft 2019, genomförande-
tid tom 2029. Planförslaget innebär ingen föränd-
ring.
257 - Nya Burlövsbadet, laga kraft 2018, genom-
förandetid tom 2028. Planförslaget innebär ingen 
förändring.

Utsnitt Kronetorpsområdet ur Burlöv kommuns karta 
över gällande och pågående detaljplaner.

Pågående detaljplaner
256. denna detaljplan för fastigheten Tågarp 17:1  
m.fl. för områdetsgrönblågrå infrastruktur
268. Kronetorp 1:1, etapp II (bostäder, centrum)
284. Kronetorpskolan (grundskola för 600 elever)
297. Strömmen, Watten, Volten (området från Kro-
netorpsvägen mot gamla badhuset)

Övriga kommunala beslut och 
styrdokument 
Miljöprogram 2030
Miljöprogram 2030 antogs av kommunfullmäktige (KF) 
2021-06-21 i Burlövs kommun. Miljöprogrammet  
utgör ett av de övergripande miljöstrategiska doku-
menten för att ta arbetet med hållbarhet ett steg 
närmare att bli verklighet i enlighet med kommunens 
mål och resurser. 

De tre övergripande målen är:
- Frisk luft 
- Hållbara transporter, Hållbar konsumtion och   
  produktion
- Rent vatten – Hållbar utveckling av natur och stad
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Exempel på lokala målsättningar som berör den vidare 
utvecklingen av exploateringsområdet är bland annat 
fossilbränslefria resor och transporter, mindre buller,
bevarande av natur, säkerställa våtmarker och dam-
mar samt allemansrättslig mark, mindre utsläpp till 
kommunens vattendrag, och klimatanpassning. Plan-
förslaget förhåller sig till dokumentet genom platsens 
kollektivtrafik nära läge i närheten av Burlövs station 
och byggandet av vallar för att skydda mot buller. 

Naturvärdena stärks genom planläggning av gröna 
stråk och en kraftigt ökad våtmarks-/dammyta samt 
ett renare vatten som når recipienten idag för de fles-
ta ämnena. Strukturplanen ger goda möjligheter för 
att sätta standarden för klimatanpassning då exempel-
vis skyfall har varit struktursättande.

Naturvårdsstrategi
Naturvårdsstrategin antogs av kommunfullmäktige 
(KF) 2022-06-20. Naturvårdsstrategin innehåller fem 
övergripande mål för naturvårdsarbetet. 
De övergripande målen är: 
- Bromsad förlust av ekosystemtjänster
- Sammanlänkad grönstruktur
- Bevarad och utvecklad biologisk mångfald i   
  vardagslandskapet
- Värnad och utökad vattenmiljö i landskapet 
- Ökad rekreation och friluftsliv

Genom att peka ut kompensationsåtgärder för om-
råden som förändras och skapa fler och andra natur-
värden, öka mängden småvatten och dammar, länka 
grönstruktur, kan denna detaljplan möjliggöra att 
dessa mål stärkas. 

Dagvattenstrategi
Dagvattenstrategin antogs av kommunfullmäktige  
(KF) 2015-11-16. Dagvattenstrategins är att hantera 
dagvatten och översvämningsrisker gemensamt av VA 
SYD och Burlövs kommun tidigt i planeringsprocessen. 
I processen beskriver dokumentet att det är viktigt att 
arbeta med säkra vattenvägar och översvämningsytor i 
nya planområden. Dagvattnet ska hanteras så att möj-
ligheterna till att nå miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte påverkas negativt.

I planeringen har dagvatten- och skyfallshanteringen 
till stor del varit struktursättande. Ett av detaljplanens 
huvudsyfte är att ta hand om den ”blå” delen av stads-
planeringen i ett tidigt skede.

Trafikplan
Trafikplan Burlöv (KF 2014-10-20) är ett strategiskt 
måldokument som ska fungera tillsammans med 
Framtidsplanen med målet att skapa attraktiva livs- 
miljöer och ett hållbart resande. Ett övergripande 
mål är att andelen gående, cyklister och resande med 
kollektivtrafik ska stå för minst 2/3 av alla resor.   
Andelen bilresor ska inte 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. 

Bevarandeplan
I Bevarandeplan för Burlövs kommun (KF 2000-10-16) 
beskrivs Kronetorp gård med dess huvudbyggnad, 
norra och södra flygel samt uthuslängorna.

Gården har dock helt mist sin funktion som jordbruk-
senhet. Numera är gården och marken omgärdad av 
stora infrastrukturstråk samt bebyggelse vilket försvå-
rat möjligheterna att driva ett effektivt jordbruk med 
rationella brukningsmetoder. Fortsatt utbyggnad av 
exploateringsområdet kommer att försvåra ytterligare.

 
Huvudbyggnaden på Kronetorp gård

 
Norra flygeln        Södra flygeln

 Uthuslängorna

Inom området används idag ca 40 % som jordbruks-
mark, men en stor del av den brukade marken är plan-
lagd för fritid och rekreation. Den resterande delen 
av jordbruksmarken är inte detaljplanelagd. Övrig yta 
upptas av infrastruktur och bebyggelse till exempel 
Burlövsbadet, fotbollsplaner och affärslokaler. 
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Samarbete/forskning
De delar av utbyggnadsområdet som planeras bli vall 
längs motorvägarna ingår i ett forskningsprojekt till-
sammans med Sundbyberg stad, SLU, Trafikverket och 
Boverket. Kunskapssammanställningen grundar sig i 
ett Movium Partnerskapsprojekt och behandlar hur 
vi tar oss an landskapet i de urbana ytterkanterna och
vilken roll bland annat grönytor får när förtätning sker
i dessa miljöer. Projektet beräknas avslutas våren -23.

Syftet med kunskapssammanställningen är att den ska 
fungera som ett vägledande underlag inför kommande 
utveckling och projektering i utkanterna av Sundby-
berg och Burlövs kommun. Sammanställningen utgår 
från två övergripande problemställningar. 

Den första berör platsskapande och tar upp frågor 
som är särskilt kopplade till tidigare peri-urbana* 
områdens komplexa karaktär. Detta rör sig till stor 
del om vår uppfattning över förflutna landskap och 
befintliga kvalitéer som i sin tur kan skapa en vilande 
tvetydighet vad gäller identitet, kulturell förankring 
och framtid. Dessa frågor blir särskilt angelägna för 
områden inklämda mellan storskaliga infrastrukturer 
som transportleder, där tidigare obebyggd mark eller 
bruk av landskap blivit ett urbant väntrum. Trots att 
dessa landskap kan skilja sig mycket åt lägger sam-
manställningen vikt på trafikleder (motorväg) och de 
effekter som uppstår (ljud, ljus, luftföroreningar) efter-
som dessa inslag är av betydelse och en utmaning för 
både Sundbyberg och Burlöv.

Den andra frågeställningen behandlar möjligheten 
till grönskande utemiljöer i ett förtätat stadsland-
skap. Denna komplexitet är inte unik för de tidigare 
peri-urbana områden under exploatering utan är ett 
universellt problem i innerstad såsom i ytterstad när 
förtätning står på agendan. Samtidigt presenterar 
ytterkantsområden särskilda förutsättningar där den 
gröna utemiljön i en förtätad kantzon kan fungera som 
”språngbräda” mellan innerstad och omkringliggande 
landsbygd, där exempelvis natur- och odlingsmark 
finns. Möjligheter till en sådan utveckling ligger till 
grund i undersökningen.

*Peri-urbanisering relaterar till processerna av spridd 
och dispersiv urban tillväxt som skapar hybridlandskap 
med fragmenterade och blandade urbana och lantliga 
egenskaper. (wikipedia.se)

Förutsättningar
Platsens historia 
Området har länge varit attraktivt som bosättnings-
plats. Ett antal förhistoriska boplatser har påträffats 
och undersökts. Bebyggelse längs Mossvägen samt 
Kronetorp gård och Kronetorp mölla visar också på 
en plats- och brukskontinuitet som höll i sig fram tills 
dess att motorvägsbygget på 1950-talet delade bruks-
enheten och markvägen till möllan.

Områdets karaktär
Inom hela utbyggnadsområdet nyttjas ungefär hälf-
ten av marken som åkermark. Området avgränsas av 
storskalig infrastruktur. I väster finns Södra stambanan 
och i norr och öster motorvägarna E6 och E22. I söder 
genomfartsleden Kronetorpsvägen. Nyttjandet av den-
na infrastruktur skapar en massiv bullerstörning i hela 
utbyggnadsområdet.

Befintlig bebyggelse, service och 
verksamheter
Inom området bedrivs idag jordbruk, viss begränsad 
lagerverksamhet samt handel. 

I norr, längs Mossvägen, finns ett par privatägda villa-
fastigheter samt ett mindre verksamhetsområde.

Norr om Kronetorpsvägen, intill järnvägen, finns ett 
ställverk. Här finns även kommunens gamla badhus 
(rivning pågår) och det nya badhuset. Bredvid detta 
finns fotbollsplaner med klubbhus och omklädnings-
rum. I hörnet Kronetorpsvägen/Lundavägen ligger en 
matbutik (Lidl).  

Öster om Lundavägen finns Kronetorps gård, fyra 
flerbostadskvarter, 23 radhus, en förskola samt en 
betongfabrik.

Kring Burlöv Center, på parkeringsytorna, planeras 
förtätning i form av blandad stad. Precis intill Burlöv 
station byggs kvarteret Hanna, ett hybridkvarter med 
bostäder, kontor och träningsfaciliteter. 

Burlöv Center och Arlövs företagsby är stora arbets-
platser. Närmaste skola är Svenshögskolan. 
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Natur och landskapsbild
Kulturhistorisk miljö
Se rubrik Bevarandeplan, sid 10.

Geologi
De ytliga jordlagren utgörs främst av lermorän. Grund-
läggningsförhållandena inom området är relativt goda 
då förekommande jordarter är mycket fasta. 

Grundvatten 
Området berör två grundvattenförekomster: Alnarps- 
strömmen och Sydvästra Skånes kalkstenar. Vatten- 
delaren går genom området i nord/sydlig riktning.

Topografi
Slättlandskapet har flack, svagt böljande terräng. 
Kronetorps gård ligger på områdets högsta punkt  
(ca 17 m ö.h.). Intill järnvägen i norr ligger den lägsta 
punkten (ca 4 m ö.h.). Markytan lutar generellt från 
Stockholmsvägen (E6/E22) i söder ner mot Södra 
stambanan i norr. Förutom ytorna för infrastruktur, 
fotbollsplaner och verksamhetsetableringar har topo-
grafin en naturlig lutning från söder till norr. Marken 
avvattnas under järnvägen via Alnarpsån och vidare ut 
i Lommabukten. 

Jordbruksmark, vegetation och grön-
struktur
Området består i stort av öppet och storskaligt 
jordbrukslandskap med spridd vegetation. Området 
ramas in av stora infrastrukturbarriärer i form av både 
järnväg och motorväg. Därigenom har området tydligt 
avskilts från både odlingslandskapet runt om och den 
historiskt viktiga kopplingen mellan möllan och Krone-
torps gård. Denna koppling består numera endast av 
en siktlinje. 

Inom området finns viss grönstruktur utmed Lundavä-
gen och Kronetorps allé finns planterade trädrader. 
I den norra delen, längs Mossvägen, finns några villa-
trädgårdar samt en nedlagd handelstädgård. I väster 
finns bollplaner och det gamla badhuset med upp-
vuxna randplanteringar. Öster om Lundavägen består 
landskapet mestadels av åkermark och längst i söder, 
intill gården, finns en park, den före detta jaktparken. 
 
En naturvårdsinventering är gjord och bifogas MKBn. 
Ur naturvårdssynpunkt är parken viktigast i området. 
Här har rödlistade fladdermöss iaktagits och här finns 
även de rödlistade arterna alm, bergjohannesört och 
backsippa. Parken säkerställdes i detaljplan nr 245.

Vattenområden och våtmarker
Alnarpsån rinner längs järnvägen i områdets norra 
del. Utbyggnaden av Södra stambanan innebar att ån 
fick en ny sträckning i norra delen vilket behandlas i 
detaljplan nr 254 samt genom miljödom, MMD 2253-
16, 2017. 

Det finns tre dammar inom utbyggnadsområdet: en 
tidigare bevattningasdamm vid cykelbanan i norr, en i 
Koronetorps park samt en söder om parken. Här finns 
även ett dikesföretag för jordbruksmark vilket ska upp-
hävas och ingå i verksamhetsområde för VA när mar-
ken exploateras. 

Trafik 
Gång- och cykeltrafik
Inom området finns idag gång- och cyklevägar som 
binder samman Arlöv och Åkarp samt ansluter till 
befintliga fotbollsplanerna.

Befintligt gång- och cykelnät.

Kollektivtrafik
Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms som mycket 
god. Hållplats för regionbussar finns längs Lundavä-
gen. Burlöv station respektive Åkarp station ligger 
inom 500 - 1500 m från området.

Gator
Då området till största del är obebyggt finns endast 
ett fåtal gator. Lundavägen sträcker sig mellan Arlöv 
och Åkarp. I norr ansluter Mossvägen till Lundavägen. 
Mossvägen har förgreningar till verksamheter i den 
norra delen. I söder finns Kronetorps allé samt infart 
till Lidl. I väster finns infarten till Burlöv Center samt 
Burlövsbadet och fotbollsplanerna.

Lundavägen är rak och hastigheten är idag 40 km/h på
de delar av vägen som ligger närmst mot Arlöv och 
Åkarp. På raksträckan däremellan tillåts 60 km/h. 
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På sträckan mellan rondellen och infarten till Krone-
torps gård finns hastighetsdämpande åtgärder i form 
av målade räfflor. Vid övergångstället och busshållplat-
sen norr om infarten till Lidl finns sk vägkuddar i båda 
riktningarna. 

Hälsa och säkerhet
Ljudnivåer (dBA) 
Ljudstyrka kring 50 dBA är behaglig för det mänskliga 
örat, medan högre nivåer skapar obehag. En ökning 
med 10 dBA motsvarar en fördubbling av uppfattad 
ljudstyrka vilket medför att uppfattningen av 60 dBA 
känns dubbelt så högt som 50 dBA.

dBA-skala för bullermätning. AudioNova.se

Vibration, buller och farligt gods 
Området är helt kringgärdat av stor infrastruktur i 
form av järnväg och motorväg. 

Modellberäkning. Buller från spår resp. vägar.

Både järnväg och motrvägarna är transportleder för 
farligt gods. Flertalet bullerutredningar med mätning-
ar och beräkningar är gjorda för både hela samt delar 
av området. Samtliga konstaterar att området, liksom 
större delen av kommunen, är bullerstört. Utredningar 
visar att ljudnivån ligger på > 60dBA ekvivalent. Kartan 
nedan visar tydligt att bullret är trafikrelaterat då ljud-
nivåerna är högst längs infrastrukturstråken. 

Bullerberäkning, Ramböll 2019.

Den största källan till buller och vibrationer är den 
spårbundna trafiken längs Södra stambanan samt från 
trafiken på motorvägarna E6/E22. Både järnvägen och 
motorvägarna är av t och intert intresse. På denna del 
av Södra stambanan är den spårbundna trafiken så tät 
att den beräknas som en konstant ljudkälla - likt en 
motorväg.

.

 

Beräknad effekt i utbygg-
nadsområdets norra del. 
Uppifrån och ner visas 
följande beräkningar; utan 
bullerskärm, med 4 m  
respektive 6 m hög skärm. 
Kartbild till vänster: orange 
linje visar var sektionen 
beräknats. 
(Ramböll 2019-05-06)
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Förorenad mark
Inom området finns eventuellt föroreningar vid den 
fd handelsträdgården samt vid gamla Burlövsbadet. 
Lokalt kan rester av gammal asfalt och dylikt finnas.
En markundersökningar är beställd och resultat av 
denna kommer att presenteras i granskningsskedet.

Lukt
Lukt kan förekomma då åkrarna gödslas.
 
Radon
Hela kommunen har normalriskmark för radon vilket 
innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. Enstaka 
mätpunkter i kommunenn visar förhöjda halter, till 
exempel uppmättes en punkt med 57 kbq/m3 vid 
byggnationen av det nya badhuset. 

Risk för höga vattenstånd/skyfall
Alnarpsån, som är områdets huvudsakliga recipient,  
är hårt belastad av dagvatten från bebyggelse och 
jordbruksmark högre upp i systemet. För att minska 
översvämningsriskerna har bland annat våtmarker, 
dagvattendammar och förändrade sektioner genom-
förts i närtid. 

Sannolikt finns viss risk att höga flöden i ån påverkar 
de norra områdena. Skyfallskartläggningar visar att 
det finns områden där vatten ansamlar sig vid kraft-
fulla regn. 

Höjdryggen i området går längs Kronetorps allé. Av-
rinning sker mot norr (Alnarpsån/järnvägen) och söder 
(dagvattendammen söder om parken). Infiltration sker 
direkt ner i marken.

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Befintig bebyggelse inom området är anslutet till det 
kommunala vattenledningsnätet. Fastigheterna kring 
Kronetorp gård samt badet, i söder, är anslutna till 
kommunalt avlopp, medan fastigheterna i norr, längs 
Mossvägen, har enskilt avlopp. Befintligt avloppsys-
tem har, enligt VA Syd, snart nått sin fulla kapacitet. 
För att kunna ansluta de befintliga fastigheterna längs 
Mossvägen samt kommande bebyggelse krävs en 
utbyggnad av VA-nätet.

Planförslaget baseras på den utredning gällande di-
mensionering och höjdsättning som gjorts i samarbete 
mellan kommunen, Ramböll och VA Syd (2022-05-20).

Dagvatten
Hantering av dagvatten sker idag främst genom direkt 
markinfiltration samt via markavattning via dikningsfö-
retaget. Här finns sker även avledning via dagvattennät 
för ny bebyggelse (kvarteren intill Kronetorps gård och 
badet).

El, fjärrvärme, ledningar
Ledningar, till exempel el, tele och fiber, finns inom om-
rådet, främst längs med Lundavägen. Fjärrvärme finns 
framdraget till Burlövsbadet.

I områdets västra hörn, intill järnvägen och nya Bur-
lövsbadet, finns en fördelningsstation. Längs motor-
vägen finns luftledningar. Då kapaciteten i det skånska 
elnätet behöver säkras och öka planerar EON att mark-
förlägga luftledningarna och samtidigt uppgradera och 
flytta fördelningsstationen. 

Befintliga luftledningar står på kommunal mark. Den-
na mark är, eller kommer att bli, allmän platsmark. Då 
ledningar är allmännyttigt ändamål är användningen 
förenlig med allmän platsmark och därför behövs inget 
markreservat. Marken under ledningarna är del av det 
skyddsavstånd som krävs för dessa och höjden får inte 
förändras.

Planförslagets omfattning och föreslaget innehåll. Bild 
från MKB för Kronetorpstaden, Sigma Civil, 2022-11-03.
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Planförslag

Övergripande förslag
Planförslaget och dimensionering av ledningar samt 
ytor baseras på volymberäkningar (antal bostäder/
invånare, mm) angivna i Planprogram för Kronetorp-
staden. (se rubrik Planprogram sid 8-9)

I planförslaget anges ytor för allmän platsmark, 
grönytor för rekreation och omhändertagande av 
dagvatten/skyfall samt en vall som både fungerar 
bullerdämpande och som yta där den ekologiska och 
biologiska mångfalden kan förstärkas. 

Planförslaget lämnar "luckor" för kommande bebyg-
gelse baserad på strukturen som anges i planpro-
grammet, men räknar ändå in kommande bebyggelse 
som en förutsättning för området som helhet. 

Gestaltningsprinciper
Den grönblå strukturen
Inom området föreslås ett system med trög avrinning  
och mer eller mindre öppna avrinningsstråk i både ga-
turummet och i parker och grönstråk. Dagvattnet från
hårdgjorda ytor som till exempel parkeringar och väg-
banor avleds i öppna diken och/eller i nedsänkta plan-
teringsytor för fördröjning och rening, sk biodiken. 

 
Exempel på biodike med och utan stående vatten.

Biodiken utformas med träd, örter och andra växter 
med god förmåga att ta upp vatten och förorening-
ar. Den urbana grönloopen i nordöst får en tydlig 
kant mot bebyggelsen med gångstråk och “bryggor” 
som anordnas på ena sidan. Bäckfåran utformas 
meandrande med naturligt mjuka kanter. Dammar-

na i området bidrar till stor biologisk, ekologisk och 
estetisk tillgång. Här finns sittplatser och i det grunda 
vattenbrynet ligger hoppstenar utlagda.

Fördröjning av vatten ska ske i smådämmen både i 
gator och i diken längs vägen ner till utloppet. Fördröj-
ningsdammar, kanaler och diken ligger på kommunal 
mark, men uppmuntras även inom kvartersmark. Vid 
behov regleras detta i kommande detaljplaner.

AJ Landskap vann landskapsarkitekturpriset 2019 med 
utformningen av Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra 
Djurgårdsstaden.

Grönstråken fungerar även som yta för rekreation och
lek. Här finns möjlighet att till exempel anlägga lek-
platser, parkourbanor och utegym. Det ska också 
finnas ytor för grillplatser. Även skyddsvallarna längs 
motorvägarnas insida nyttjas som grönstruktur och för 
rekreation. (se rubrik "Samarbete/forskning", sid 11 
och "Skydd mot buller och vatten", sid 22)
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Exempel på mötesplatser och rekreation på vallens 
insida.

Med ytor och material som går att använda på flera 
olika sätt och som tilltalar många, med tanke på både 
ålder, kön, etnicitet och fysisk förutsättning, kan en 
lekfull utformning stimulera fantasin och rörelselust. 
Detta gör att människor vill uppehålla sig i utemiljön. 

Parkourbana och utegym är mötesplatser som bidrar 
till rörelse i vardagen och ökad folkhälsa.

Genom en väl utarbetad planterings- och skötselplan 
kan de gröna stråken möjliggöra ett genomförande av 
3-30-300 regeln och därigenom stärka de biologiska 
och ekologiska värdena.

 

Stadsträd i Malmö. Flertalet exotiska sorter tål klimat-
förändringar bättre än de inhemska sorterna.

Mötesplatser
Bra mötesplatser möjliggör flera olika aktiviteter sida 
vid sida med eller utan interaktion. Flexibla miljöer 
kan bidra till ett mer jämlikt samhälle genom att möta 
behovet hos många olika människor oavsett bagrund, 
ålder eller intresse. 

Lekplatser är ett annat exempel på mötesplatser. 
I  Göteborg finns en lekplats som utformats för
 att locka till lek även när det regnar.
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Torgen gestaltas med väl definierade golv med 
avikande markmaterial och sittplatser i både sol och 
skugga. Synligt vatten i form av öppen dagvattenhan-
tering, en vattenspegel eller fontän ska finnas där 
det är möjligt.

Inomhuspark
"Inomhusparker" i form av allmänt tillgängliga, öpp-
na lokaler kan utgöra attraktiva mötesplatser vinter-
tid. En inomhuspark är en icke-kommersiell publik 
inomhusmiljö. Som en helt vanlig park fast under 
tak, dit alla har tillträde på lika villkor. Under årets 
regniga dagar kan en inomhuspark vara en attraktiv 
mötesplats. Parken erbjuder grönska, väderskydd 
och en välkomnande miljö, året om och under en 
stor del av dygnet. 

Den kontrollerade inomhusmiljön gör inomhuspar-
ken attraktiv som plats för verksamheter och aktivi-
teter som i dag är svåra att husera under årets kalla 
och mörka del.

Den grå strukturen
Torg 
Längs Hantverkaregatan, strax söder om planområdet 
och intill Burlöv Center, ligger Burlöv station. Här län-
kar de två nya torgen, Hannatorget och Stationstorget, 
samman stationsområdet med handeln och bostäder-
na i och kring det om- och tillbyggda Burlöv Center. 

Stationstorget (Arkitema Architects)

Utopia arkitekter, i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli och Glasbranschföreningen har tagit fram ett 
konkret förslag på hur en icke-kommersiell publik inomhusmiljö kan tas fram.
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Parkering     
Parkering finns i huvudsak i strategiskt placerade mo-
bilitetshus i området. Den markparkering som tillåts 
i området utförs i genomsläppligt material som del i 
områdets övergripande dagvattenhantering. Parke-
ringsytor utformas med fördel med nedsänkta växt-
bäddar.

Exempel på parkeringar med nedsänkt växtbädd  
respektive genomsläppligt material.

Huvudgator/stadsgator
Kronetorpsvägen, söder om planområdet, och 
Lundavägen, som går rakt genom området, är båda 
huvudgator. De omformas till stadsgator med trädra-
der, enstaka platser för korttidsparkering och tydliga 
korsningar. Sektionen är ca 28-30 m bred.

Exempel på typsektion för ca 28 m bred gata.

Lokalgator och kvartersgator
Nya genomgående lokalgator länkar samman utbygg-
nadsområdets gator med Svenshög och Burlöv Cen-
trum. Dessa gator är generöst utformade med träd, 

trädalléer och gång- och cykelbanor. De flesta av dessa 
gator har en sektion på omkring 18-20 m samt 1-2 m 
förgårdsmark på vardera sida.

De större lokalgatorna förbinds sinsemellan med gator 
för blandtrafik. Sektionen är 10-20 m. Här finns en varia-
tion av trädplanterade platsbildningar och trädrader i de 
bredare gatorna. 

Exempel på typsektion för ca 14 m bred gata.

 
Exempel på typsektion för ca 12 m bred gata. 

Även längs kvartersgatorna förekommer små plats- bild-
ningar med enstaka träd och/eller mindre planteringar. 
Stadsdelens gator med vinkeländringar, små förskjut-
ningar i gaturummet och varierade blickfång ger spän-
nande gaturum i både den stora och lilla skalan. De 
sammanlänkade stråken förenar stationen med Burlöv 
Center och området norr om Kronetorps-
vägen både fysiskt och visuellt.

Exempel på dagvattenhantering i gatumiljö. (LTU.se)
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Ekosystemtjänster 
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Inom planområdet finns idag ingen större variations-
rikedom. Här finns till stor del fotbollsplaner och mo-
nokulturellt jordbrukslandskap. De platser med störst 
biologisk variation är de privata trädgårdarna längs 
Mossvägen. Vid ett genomförande av detta planför-
slag, genom planerade och genomtänkta plantering-
ar, möjliggörs däremot en ökad biologisk mångfald.
Biologisk mångfald innebär en variationsrikedom 
bland levande organismer och innefattar förutom 
mångfald av arter, även variation inom arter och av 
hela ekosystem. Detta skapar resiliens, dvs stabilitet 
och hållbarhet. 

Klimatförändringar innebär en gradvis förändring av 
ekosystem och med det följer förändrade processer, 
funktioner och ekosystemtjänster. Detta blir särskilt 
påtagligt i urbana miljöer då urbana ekosystem redan 
är hårt belastade av föroreningar och fragmente-
ring av gröna miljöer. Dels eftersom hårdgjord mark 
förvärrar och förstärker effekter av uppvärmning och 
extremväder som skyfall, värmeböljor och torka.

Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald och 
fungerande ekosystem då vi genom dessa funktioner, 
strukturer och processer får ekosystemtjänster vilka 
i sin tur skapar olika nyttor för människan. Ett eko-
system kan samtidigt bidra med många olika typer 
av ekosystemtjänster, så kallad mångfunktionalitet. 
Till exempel kan grönområden, grönska och vatten i 
en stad ge ekosystemtjänster som bättre luftkvalitet, 
bättre lokalklimat, bullerdämpning och möjlighet till 
närodlad mat och naturupplevelser.  

Ekosystemtjänsterna är beroende av levande organis-
mer och är ofta beroende av varandra. Därför behövs 
ekosystem som är robusta och motståndskraftiga 
(resilienta). Resiliens uppnås genom en stor varia-
tionsrikedom i form av landskap med många olika 
typer av ekosystem, livsmiljöer och arter, samt stor 
genetisk variation inom arterna. Genom att skapa 
sammanhängande grön infrastruktur förbättras för-
utsättningarna för robusta ekosystem som ger många 
ekosystemtjänster. 

Forskning visar på att träd och grönområden är avgö-
rande för hälsosamma och resilienta städer. Det har 
blivit mycket tydligt att vi måste ha god tillgång till 
parker och andra grönområden, behöver bo i gröna 

kvarter med högt skydd av skuggande trädkronor och 
även behöver se träd och grönt från våra hem, skolor 
och arbetsplatser (Konijnendijk, Östberg mfl).

Åtta kompletterande upplevelsevärden till stöd för 
grundläggande behov (Stortz & Grahn, 2021). De 
behöver inte alla stödjas inom en och samma grönyta, 
men samtliga bör idealt finnas representerade inom 
ca 300 m från bostaden.

Träd i den byggda miljön bidrar med många olika 
ekosystemtjänster. Biologisk mångfald är ofta knuten 
till förekomst av träd. Träd är också viktiga för upple-
velsevärden och rekreation. Träd skapar gynnsamma-
re lokalklimat, ger stor nytta för dagvattenregleringen 
och har därmed stor betydelse för klimatanpassning.  

Träd bidrar med en rad olika ekosystemtjänster och är 
viktiga för klimatanpassningen av den byggda miljön. 
Illustration Boverket.

Stadsträd är viktiga strukturella element i den hållbara 
staden. Under den pågående stadsförtätningen finns  
dock risk att stadsträd får allt mindre utrymme. Träd- 
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och krontäckning kan även relateras till nyttor för
klimatanpassning som dagvattenhantering och reg-
lering av lokalklimat, kolinbindning samt flera andra 
stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjäns-
ter. ( kartläggning av trädtäckning i städer och tätorer, 
Boverket 2021)

Forskning gällande grönområden visar att de grönom-
råden som är större än ca 14 ha och som utformats 
kompakta och cirkulära, upprätthåller ett bra luftflöde 
till omgivande byggda ytor då cirkulerande park-/
stadsbris etableras vindstilla dagar. På så sätt för en 
sval parkbris in renare luft i den täta staden under 
dagarna medan den omvända mot satsen sker under 
nätterna (Aram et al., 2019). 

För bästa resultat bör de gröna områdena ha en viss 
densitet med vegetation i flera lager; buskar såväl som 
stora trädkronor, där vindens permeabilitet i vegeta-
tionen bör vara ca 50 %. Effekten ökar ytterligare om 
bladen är klibbiga eller håriga. 

Grönområden
Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) räknas obebyggda 
sammanhängande ytor med vegetation på minst 1 ha 
som grönområde. 

Grönområden fyller olika funktion beroende på sin 
storlek och kan därför finnas på olika längsta avstånd 
från bostaden. De allra minsta områdena får gärna 
vara belägna precis utanför bostaden. De större re-
kreationsområdena kan vara belägna en bit utanför 
stadskärnan.

Typ av grönområde Minsta storlek (-ha) Högsta avstånd 
från bostaden (-m)

Rekreationsområde >100 5 000

Stadspark >20 2 000

Stadsdelspark 5-7 1 500

Grannskapspark 1-2 300

Stadsgrönska/fick-
park

<1 <300

Movium faktablad #3 2021, Urbana grönområden, 
Patrik Grahn och Jonathan Stoltz.

Många grönytor i staden är små, men ändå av stor vikt 
då det finns tydliga samband mellan psykisk och fysisk 
hälsa och närhet till grönområden. Även stadens in-

formella grönska har stor betydelse och då inte minst 
för rekreation. Den upplevda naturligheten är viktig för 
det upplevda estetiska värdet, för rekreation och det 
upplevda allmänna välbefinnandet.

Storleksjämnförelse parker
- Raoul Wallenbergs park, Malmö, ca 1,2 ha 
- Södra delen av Bjeredsparken, Lund, ca 1,2 ha
- Norra delen av Bjeredsparken, Lund, ca 1,1 ha
- Möllevångsvallens park, Lund, 0,9 ha

Naturbaserade lösningar
Naturbaserade lösningar är multifunktionella och  
kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika  
samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller 
skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald, 
mänskligt välbefinnande främjas och samhällets  
resiliens ökar. Till exempel kan luftkvaliteten i städer  
förbättras, de areella näringarna klimatanpassas och
folkhälsan gynnas. Dessa åtgärder utgår från de 
funktioner ekosystemen bidrar med, det vill säga 
ekosystemtjänster. Genom att skydda, utveckla och 
skapa ekosystem med syfte att bibehålla och stärka 
ekosystemtjänster kan utmaningar kopplade till 
exempelvis klimatförändringar och mark- och resurs-
användning hanteras. 

Att till exempel återställa eller anlägga våtmarker 
medför stora vinster genom att dessa både skyddar 
fastigheter och infrastruktur från översvämning samt 
stärker förutsättningarna för biologisk mångfald och 
bidrar med attraktiva ytor för rekreation och friluftsliv. 
Våtmarker bidrar även till exempel koldioxidinlagring 
och minskad övergödning. Dessa vinster kvarstår även 
om nederbörden inte blir så kraftfull som beräknat 
vilket leder till kostnadseffektivitet. (Naturbaserade 
lösningar, ett verktyg för klimatanpassning och andra 
samhällsutmaningar,  Naturvårdsverket, 2021-04-15)

Vinneå var Kristianstad kommuns smutsigaste vatten-
drag. LOVA-projektet (ett samarbete mellan Kristian-
stads Vattenrike, Kristianstads och Hässleholms kom-
muner under 2011-2014) nådde sitt mål; att vattnet 
ska uppnå god ekologisk status.
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Träd är en viktig del i vattenhanteringen. Bladverket 
fångar upp regnvatten och att evapotraspirationen av-
dunstar det vatten som tagits upp av rötterna. Ett stort 
träd kan fånga upp till 1000 liter regnvatten i bladver-
ket och avdunsta 1000 liter vatten per dygn. Ett litet 
träd (stamomkrets 15 cm) har ca 10 m2 bladverk och 
endast en hundradel av det stora trädets kapacitet, 
dvs det kan bara fånga upp 10 liter vatten i bladverket 
och avdunsta 10 liter vatten per dygn. (A-MFransson, 
SLU, 2017)

Desto större träd desto större nytta. (A-M Fransson, 
2017) Illustration: Boverket

Lekotoper
Med lekotop menas en plats där lek och landskap är 
sammanflätade och där själva platsen används som 
utgångspunkt för att forma platser för lek. I en redan 
befintlig ”naturlig” miljö kan små tillägg förstärka 
lekvärdena genom att tydliggöra "lekbarheten". Det 
kan även vara en konstruerad lekmiljö som utgår från 
naturbaserade lösningar istället för utrustning och 
byggda element. 

Att skapa en lekotop handlar om att skapa rum och 
strukturer för lek genom rumslig grönska, varierad 
topografi, bäckar eller små vattensamlingar. Det hand-
lar om växtlighet och lösa material som kottar, pinnar, 
bär, sand och stenar som rekvisita till leken och att 
inbjuda till upptäckarglädje. 

Det finns många bra exempel på naturlika lekmiljöer
där lek och landskap är sammanvävda. Att gunga, 
klättra och rutscha har ett stort lekvärde där produce-
rad lekutrustning kan vara oöverträfflig, men för barns 
utveckling behövs även rumsliga och rika miljöer för att 
utveckla fantasi, sinnlighet, utforskande och samarbe-
te. Naturlek är inte en typ av temalekplats utan sätt att 
nå en mininivå av grönska, topografi och detaljrikedom 
på alla nyanlagda lekmiljöer. 

Naturlika miljöer har inte bara speciella lek- och 
upplevelsevärden kopplade till sig utan erbjuder även 
ekosystemtjänster, till exempel platser som kan filtrera 
dagvatten, erbjuda svalka och skugga, upplevelse- 
värden och sinnlighet. Dessa funktioner har i sig ofta 
ett stort värde för leken. 

Studier visar att större områden med mer naturlig  
vegetation erbjuder en mer fullständig återhämtning 
vid stress och mental trötthet, samt bättre möjlig-
heter till fysisk aktivitet. 

Illustration av en lekotop, Urbio.se

3-30-300 regeln
Forskning har länge påvisat de positiva fördelarna med 
träd i städer. I februari 2022 presenterades den så
kallade 3-30-300-regeln. Regeln ska göra det enklare 
att göra städer grönare (Prof Cecil Konijnendijk van 
den Bosch). 3-30-300 innebär ett enkel sätt att mäta 
stadens grönska och fokusera på de positiva egenska-
per som träd har på människor och städer. Genom att 
använda regeln kan städer bli mer resilienta och bidra 
till ökad fysisk och psykisk hälsa hos invånarna.

3
Den första regeln är att alla boende ska kunna se minst 
tre träd (av hyfsad storlek) från sitt hem. Vikten av 
närhet till och synlighet av grönt är väsentlig för vår  
mentala hälsa och vårt välbefinnande. Detta blev extra 
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tydligt under pandemin när människor var hemma 
i mycket större utsträckning. Större vikt bör framö-
ver läggas vid närheten till träd och gröna områden 
såsom gatuträd och trädgårdar.

30 
På områdesnivå bör 30 % trädkrontäckning vara ett 
minimum och som förvaltare bör man, då det är 
möjligt, sträva efter ännu högre täckningsgrad. 

Studier har visat ett samband mellan trädkronstäck-
ning och till exempel kylning, bättre mikroklimat, 
mental och fysisk hälsa, och möjligen också minskad
luftförorening och buller. Genom att skapa mer 
lummiga stadsdelar uppmuntrar vi också människor 
att vara utomhus under längre perioder och därmed, 
visar forskningen, träffar man fler människor, vilket i 
sin tur främjar social hälsa. 

300 
WHO rekommenderar ett avstånd av max 300 m till 
närmaste grönområde som är minst 1 ha stort. Fler-
talet studier betonar vikten av närhet och tillgång till 
större gröna rekreationsområden och anger även de 
ett tröskelvärde på 300 m. 

Att ha 5-10 minuters promenad till närmsta grönom-
råden ökar användningen av dessa, vilket i sin tur har 
en positiv inverkan på både fysisk och mental hälsa. 
Det gäller exempelvis depression, stressnivåer, all-
män psykisk ohälsa, högt blodtryck under graviditet 
samt födelsevikt. 

Där det finns möjlighet ska även gröna korridorer  
skapas genom/mellan parker och grönområden.

Skydd mot buller
Planförslaget föreslår att sammanhängande bul-
lerskydd uppförs längs både Södra stambanan och 
motorvägarna E6 och E22. Då höjden mellan vägba-
na/järnvägsspår och markhöjd varierar stort behöver 
åtgärderna kombineras och utformas i förhållande 
till detta. 

Som åtgärder föreslås en kombination av vall, skärm, 
gabioner och plank. Utformningen ut mot motorvä-
garna och vallens påverkan på ljudmiljön undersöks 
tillsammans med konsult inom landskapsarkitektur. 
Parallellet pågår även tidigare nämnda samarbete 
med SLU (se rubrik Samarbete/forskning sid 11). En 
visualisering av mötet vall/motorvägar kommer att 
presenteras i granskningsskedet. 

Längs Södra Stambanan
Området längs Södra stambanan används till stor del 
som planterat grönstråk med ytor för omhändertag- 
ande av dagvatten och skyfall. I höjd med Mossvägen 
och norrut, i områdets lägre delar,  utformas större 
infiltrationsdammar som delvis alltid kommer att ha 
vattenspegel, men även svämytor för skyfall. 

Dammarnas utformning utgår från främjandet av  
biologisk och ekologisk mångfald, men dammarna ska 
även vara estetiskt tilltalande. Här ska finnas prome-
nadstråk och sittplatser med utblickar. I detta stråk, 
närmst spåret, placeras en bullerskärm för att generellt 
minska områdets bullerpåverkan från spårbunden tra-
fik.

Längs motorvägen
Längs motorvägarna placeras en skyddsvall som en del
i det generella bullerskydd för området. För att få bästa 
resultat kan vallen bitvis kompletteras med en skärm 
eller liknande överst. Exakt utformning utarbetas med 
hjälp av modelleringar och beräkningar.

För bättre marknyttjandet utformas vallen brantare 
mot E6/E20. In mot den blivande stadsdelen är vallen 
mer organiskt utformad och ytorna används både för 
rekreation samt för att främja biologisk och ekologisk 
mångfald. (se rubrik "Samarbete/forskning", sid 11)

Teknisk försörjning
El, gas (nätstation)
Befintliga ledningar påverkas inte av planförslaget då de 
står inom föreslagen allmän platsmark.

Befintliga luftledningar ska enligt EOn ersättas med 
markförlagda kablar och kapaciteten ökas. Det medför 
även en flytt och uppgradering av fördelningsstationen. 
Detta kräver dock en koncession. Arbete med denna 
koncession pågår och beräknas vara klar omkring år 
2025/2026. I samband med det kommer en detaljplan 
för ny fördelningsstation samt ledningar att arbetas 
fram. Den nya stationen föreslås placeras i norra spet-
sen av området varför ytor för detta måste has i åtanke 
vid anläggande av berörda skyfallsytor och dammar.

Ledningar, sopsug och infrakulvert
En utbyggnad av ledningssystemet krävs för att ex-
ploatering av området ska kunna möjliggöras. Denna 
utbyggnad kommer att ske i etapper och byggrätterna 
regleras i kommande detaljplaner. Dimensionering och 
höjdsättning av ledningar för spill- och dagvatten har 



23

Planbeskrivning – Detaljplan för grönblågrå infrastruktur DP 256
KS/2022:128

Samrådshandling 2022-11-03

utretts efter angiven planerad bebyggelse i Planpro-
gram för Kronetorpstaden. Denna ledningsstruktur har 
utarbetats i samarbete med VA Syd och Ramböll. Plan-
förslaget utgår från huvudledningsstrukturen enligt 
utredningen för dagvatten och skyfall. Krävs mindre 
ledningar utanför de områden denna detaljplan täcker 
möjliggörs detta och justeras, vid behov, i kommande 
detaljplaner. 

Avfall och sopsug
Avfall tas omhand enligt gällande riktlinjer för Burlövs 
kommun. 

Möjligheten att anlägga sopsug undersöks. Med sop-
sug minskar antalet sopbilar inom bostadsområdena 
och därigenom minskar både utsläpps- och buller-  
nivåer. 

Fattas beslut om etablering av sopsug behöver place-
ring utredas i en kommande detaljplan. Initialt föreslås 
anläggningen placeras där fördelningsstationen finns 
idag, mellan Kronetorpsvägen och Burlövsbadet. Här 
kan byggnaden användas som skärm mot järnvägen. 
Detta är dock beroende av tidigare nämnd koncession 
(se sid 22 och 24-25) och flytt av befintlig station.  
Alternativt placeras sopsugsanläggningen i norr där 
den kan integreras i skyddsvallen längs motorvägen. 

Det kommer även att behövas återvinningsstationer 
(ÅVS)/miljöstationer då alla fraktioner inte kan han-
teras med sopsug. Placering av dessa anläggningar 
utreds i kommande detaljplaner. 

Infrakulvert
En infrakulvert är en större kulvert för infrastruktur. 
Möjligheten att anlägga infrakulvert undersöks.
Dessa är än så länge relativt ovanliga i Sverige. Det 
finns till exempel en anläggning i Vallastaden, Linkö-
ping, från år 2017. I Malmö undersöks möjligheten 
att anlägga en infrakulvert i och med utbyggnaden av 
Nyhamnen.  

I kulverten placeras till exempel fiber-, fjärrvärme-, 
avlopps- och vattenledningar. Här kan även ledningar 
för sopsug placeras. Genom att placera ledningarna 
samlade i en kulvert minskar ytanspråket för infra-
struktur ovan mark, men samtidigt ökar tillgänglighe-
ten för kontroll och underhåll av ledningarna. Genom 
det minskade ytanspråket ovan mark kan till exempel 
bebyggelse och gator utformas annorlunda och träd 
får mer plats för sina rotsystem utan konflikt med 
underjordiska ledningar. Även risken att ledningar 

oavsiktligt grävs av samt kostnader för arbete med att 
gräva upp och reparera gator pga ledningsunderhåll 
minskar. Pga översvämningsrisk vid skyfall placeras 
inte dagvattenledningar i infrakulverten.

Infrakulvert i Vallastaden, Linköping

Dagvatten
System för hantering av dagvatten ska byggas ut och 
i detta ingår bla dammar, planterade infiltrationsytor i 
gatumiljön och svämytor. Höjdsättningen och beho-
vet av ytor har utretts i samarbete med VA Syd och 
Ramböll. 

Geoteknik och grundläggning
Geoteknisk utredning
Ett flertal geotekniska utredningar har gjorts. Huvud-
sakligen består marken inom området av lermorän-
blandning och grus. 

Utdrag från jordartskarta från Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). Lilafärgat representerar ler-
morän och mörkt orange representerar grus (svallse-
diment).
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Genomförande

Organisatoriska frågor
Förfarande
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.  
I samband med framtagandet av detaljplanen utarbe-
tas även en MKB (Sigma 2022-11-03). 

MKBn utreder hur genomförandet av denna detalj-
plan påverkar. Denna detaljplan innehåller endast 
allmän platsmark. För att ge en bättre bild av den to-
tala påverkan som utbyggnaden av området  kommer 
att medföra utreder MKBn även den påverkan som 
byggnation av byggrätterna i kommande detaljplaner 
medför.
 

Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäk-
tige under hösten 2023.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 60 månader från det datum 
detaljplanen får laga kraft. 

Huvudmannaskap
Burlövs kommun är huvudman för allmän platsmark 
inom planområdet. 

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan 
ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). 

Ledningsrätt, servitut
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
några lantmäteriåtgärder. Eventuellt behöver gränser 
för befintliga servitut eller ledningsrätter komma att 
ändras.

Fastighetsplan 
Fastighetsplan erfordras ej.

Ekonomiska frågor
Kommunala kostnader
Följande kostnader kommer att belasta kommunen:

• framtagande av detaljplan.
• anläggande samt driftkostnader för grönområden. 
• anläggande samt driftkostnader av dagvatten- 

anläggning, skyfallsstråk och svämytor.
• anläggande och drift av bullerskydd längs motorvä-

garna och längs järnvägen.
• anläggande av VA-ledningar.
• anläggande samt drift av gångbanor.
• anläggande samt driftskostnader för cykelvägar.
• anläggande, omvandling samt driftskostnader för 

gator.
• fastighetsbildning 

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Flertalet utredningar, både övergripande och för av-
gränsade delar av utbyggnadsområdet, gällande buller, 
dagvatten och skyfall och trafik samt risk har gjorts. 
(se rubrik "Utredningar" sid 5) I samband med denna 
detaljplan har en MKB med tillhörande NVI som beaktar 
den totala exploateringen av området tagits fram, Sigma 
2022-11-03.

Befintliga ledningar 
De befintliga luftledningarna omfattas av Elsäkerhetsver-
kets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1, samt EL-
SÄK-FS 2010:1. Starkströmsföreskrifterna reglerar bland 
annat höjd över mark, avstånd från ledning till byggnad, 
brännbart upplag och parkeringsplatser. Markhöjden får 
inte ändras under eller vid luftledningarna vilket medför 
att anläggandet av bullervallar får anpassas till ombygg-
naden av ledningarna. 

För 50 kV regionnätsluftledningarna inom planområdet 
har E.ON rättigheterna 12-IM1-81/5649.1, 12-IM1-
87/29238.1, 12-IM1-87/29238.2, 12-IM1-63/1020.1, 12-
IM1-81/5648.1, 12-IM1-75/8016.1, 12-IM-70/12452.1, 
12-IM1-62/1471.1. Rättigheterna för dessa påverkas inte 
av planförslaget och kvarstå tills ombyggnad till 2x130 
kV-kablar har skett och luftledningarna raserats.

EONs samråd för planerad 2x130kV markkabel (Sege- 
Kronetorp) avslutas i  slutet av november 2022. Därefter 
söker EON koncession hos Energimarkadsinspektionen. 
När denna koncession fått godkänt kommer behovet att 
säkerställa stråket prövas genom en egen detaljplan. 
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Kartbild av föreslagna stråk mellan Sege - Kronetorp. 
(Bild hämtad från samrådsunderlaget på eon.se)

Markföroreningar
Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbe-
sked beviljas.  

Avtal
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän
platsmark. Exploateringsavtal gällande kostnaderna 
fördelas mellan aktiva exploatörer vid genomförandet. 
Avtal tecknas med kända exploatörer innan detaljplan 
antas. 

Avtal kommer att tecknas gällande ersättning för inlö-
sen av allmän platsmark inom del av fastighet Krone-
torp 1:6 samt samfällighet S:3.

Konsekvenser
Genomförandet av detaljplanen innebär att de 
grundläggande förutsättningarna för en fortsatt ut-
byggnad möjliggörs. Genomförandet kan även bidra 
till en ökad resiliens.  

Anläggande av bullerskydd med vallar och skärmar 
medför att de generella bullernivåerna inom området 
sänks. I framtida projekt och detaljplaner behöver 
dock troligen platsspecifika bulleråtgärder under-
sökas och anläggas. Behoven och utformningen av 
dessa kommer att behöva utredas vidare i respektive 
projekt.

Anläggande av de grönblå stråken innebär att dagvat-
tenreningen förbättras. Fördröjning kan ske i dagvatt-
endammarna. Dammarna och meandrade bäckfåror 
förbättrar infiltration och sedimentering samt brom-
sar vattenflödet. Utformningen av skyfallsstråk och 
svämytor ska bidra till ökad biologisk och ekologisk 
mångfald samt vara estetiskt tilltalande. 

Genomtänkta växtval i planteringarna bidrar till både 
ekosystemtjänster, ekologisk och biologisk mångfald 
genom tex mat för insekter redan tidigt på våren 
samt frön/nypon till långt in på vintern. Att plante-
ra såväl läplanteringar som ätliga växter bidrar till 
ökad användning samt ökat välbefinnande även för 
människor.

Miljökonsekvenser
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm.

Miljöbedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra 
en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 
kap 11§ miljöbalken då den istället medför generella 
förbättringar gällande bla infiltration och rening. (se 
rubrik Vattenkvalitet, sid 25)

En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att 
bedöma den samlade konsekvensen av den totala 
utbyggnaden inom det 100 ha stora området.
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Enligt MKB (Sigma 2022-11-03) bedöms planförsla-
gets åtgärder för rening inte äventyra möjligheten 
att uppfylla MKN utan istället "ge positiva effekter 
för uppfyllelsen av god ekologisk och kemisk status" 
gällande ytvatten. Mängderna av studerade ämnen 
minskas för alla ämnen utom benso(a)pyren i förhål-
lande till befintlig situation. Detta då det utifrån da-
gens kunskap inte är tekniskt möjligt att uppnå högre 
reningseffekt för benso(a)pyren.

För grundvatten bedöms att "eftersom infiltrations-
förmågan i marken är begränsad kommer dagvatten 
förmodligen inte att påverka grundvattnet i området 
nämnvärt. Områdets brunnar kommer sannolikt inte 
att påverkas av planerad byggnation." 

Trafik
Den trafikökning som denna detaljplan medför be-
döms vara försumbar då detaljplanen inte innehåller 
några byggrätter.

MKBn behandlar inte bara innehållet i detta planför-
slag utan ser till den beräknade totala påverkan då 
området är fullt utbyggt, dvs med ca 5000 bostäder, 
verksamheter samt skolor och förskolor.

I MKBn står följande: "Trafikmängder på kommunala 
vägar har hämtats från en trafikutredning för Krone-
torpsområdet, genomförd av Ramböll under 2018. I 
utredningen redovisas trafikmängder på kommuna-
la vägar med och utan utbyggnaden av Kronetorp-
sstaden. På statliga vägar har årsdygnstrafik, andel 
tung trafik och skyltad hastighet hämtats från ett 
uttag från NVDB (2019-02-01) som räknats upp till 
prognosåret 2040. För personbilstrafik innebär detta 
en ökning med 44% fram till 2040 jämfört med idag 
och för lastbilstrafiken 53% för samma period. På-
pekas bör att mindre förändringar av trafikflödena 
endast marginellt påverkar de beräknade nivåerna, 
då det krävs en fördubbling av trafikmängden för 
att öka den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA.

Beräkningar har genomförts med tågtrafik enligt 
Trafikverkets basprognos för år 2040. Största till-
låtna hastighet på det ombyggda spåret är räknad 
som 200 km/h, men med förutsättningen att olika 
tågtyper har olika maxhastigheter. Totalt passerar 
588 tåg per dygn på Södra stambanan per dygn. 
Korrektion för växlar har gjorts med +6 dB, för broar 
med +3dB."

Förorenad mark
I MKB görs följande bedömning av planförslagets 
miljöpåverkan gällande förorenad mark: 
"Markundersökningar i området fastställer vilka 
föroreningar som finns i markmiljön vilket innebär 
att osäkerheten kring vilken påverkan dessa har 
minskar. Planförslaget innebär att ytterligare mar-
kundersökningar genomförs i området. Undersök-
ningar kan fastställa vilka föroreningar som finns 
i markmiljön vilket innebär att osäkerheten kring 
föroreningarnas påverkan minskar. Vid behov sane-
ras marken vilket bedöms som positivt. Planförsla-
get bedöms sammanfattningsvis innebära positiva 
konsekvenser för markmiljön."

Miljökvalitetsnormer
Luftkvalitet
För luft visar uppmätta halter i kommunen på för-
hållandevis låga halter. I de flesta fall ligger den all-
männa luftföroreningshalten med stor marginal 
till lagkraven. 

Utbyggnaden av detaljplaneförslaget för grönblågrå 
struktur påverkar inte luftkvaliten i negativt. Denna 
detaljplans genomförande bedöms inte påverka mil-
jökvalitetsnormerna för utomhusluft negativt.

Däremot kommer den fortsatta exploateringen delvis 
att påverka. Halterna bedöms dock inte nå upp till 
miljökvalitetsnormerna. Genom utbyggnadsområ-
dets lokaliseringen bedöms det goda kollektivtra-
fikläget kunna medföra bättre luftkvalitetet ur ett 
regionalt perspektiv. Då området är stationsnära 
bedöms den ökade användning av kollektivtrafik 
minska bilpendling till Malmö i förhållande till andra, 
inte lika kollektivtrafiknära, platser.

Vattenkvalitet
Planerad infrastruktur bedöms inte medföra att 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och yt- och 
grundvattenförekomster överskrids. Planförslaget 
medför däremot, enligt Dagvatten- och skyfallsut-
redningen, Ramböll 2022-05-20, en förbättring av 
vattenkvaliteten för de flesta föroreningar där kväve 
och fosfor som utgör det största problemet för 
Alnarpsån. Inga miljökvalitetsnormer bedöms därför 
komma att påverkas negativt av genomförandet av 
planförslaget.
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Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller och störningar
Trafikbuller
Buller från motorvägarna samt från järnvägen 
kvarstår. Dock kommer påverkan att minska när de 
generella bullerskydden i form av vallar och skärmar 
är uppförda. Trots vallar och skärmar finns behovet av 
fortsatta undersökning av, och arbete med, buller-
dämpning inom varje kommande detaljplan.

Ur MKB (Sigma 2022-11-03) "I dagsläget förekommer 
ljudnivåer över gällande riktvärden för de befintliga 
bostadsfastigheter som ligger längs med Mossvä-
gen. Ekvivalenta ljudnivåer för dessa bostadshus 
ligger idag mellan 60–70 dB(A). I ett nollalternativ 
kommer dessa ljudnivåer kvarstå. 

Området är idag starkt påverkat av väg- och tågtra-
fik. Med föreslagna bullerskyddsåtgärder i form av 
skärmar och bullervallar samt bulleranpassning av 
kommande bebyggelse kommer riktvärden utomhus 
vid nybyggnad av bostäder samt för ny skolgård ej 
att överskridas. Effekten blir att ljudnivåerna sänks 
så pass mycket vilket innebär att ljudnivån i områ-
det jämfört med idag förbättras. Inga olägenheter 
bedöms uppstå för människors hälsa."

Risker (farligt gods) 
Riskerna från farligt gods minskar inom området då 
transportvägarna skärmas av i och med att buller- 
åtgärder med vallar och skärmar uppförs.
 
I MKB (Sigma 2022-11-03)  bedöms "föreslagna åt-

gärder är sådana som bedöms medföra en risknivå 
i området som understiger de av samhället accepte-
rade nivåerna avseende individrisk samt som ligger 
inom ALARP-området avseende samhällsrisk. I och 
med skyddsåtgärder och att nämnda skyddsavstånd 
beaktas, bedöms riskerna för de människor som 
vistas inom planområdet därmed som acceptabla."

Risker (översvämning vid skyfall) 
"Med föreslagna dagvattensystem uppnås många 
av målen i kommunens dagvattenstrategi och 
dimensionerande regn samt skyfall bedöms kunna 
hanteras." (Sigma 2022-11-03) 

Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Genomtänkta planteringar i både naturmark, parker 
samt svämytor och dammar bidrar till en ökad biolo-
gisk och ekologisk mångfald.

Enligt slutsatsen i MKB (Sigma 2022-11-03) medför 
planförslaget "ingen påverkan som missgynnar biolo-

gisk mångfald bedöms ske i planförslaget, naturmil-
jöer med livsmiljöer för både flora och fauna beva-
ras. Planförslaget bedöms innebära positiv påverkan 
i form av förstärkande åtgärder för områdets grön-
struktur vilket ger positiva effekter för bevarandet av 
den biologiska mångfalden."

Jordbruksmark
Genomförandet innebär stor påverkan på jordbruks-
markens utbredning inom planområdet eftersom den 
helt utgår, dock blir påverkan liten sett till kommunens 
hushållning av jordbruksmark som helhet. Effekten 
av ianspråktagandet av jordbruksmark bedöms som 
måttligt negativ för den långsiktiga regionala resurs-
hushållningen. Vissa mindre naturelement kommer 
att tas bort men ska ersättas. 

Lokalklimat
Genom tex skugg- och läplanteringar kan lokalklimatet 
påverkas för att gynna djur och växtliv samt bidra till 
en rekreativ miljö för människor.

Kulturhistoriskt intressant miljö
Inom planområdet finns den kulturhistoriskt intres-
santa fd jaktparken söder om Kronetorps gård. I plan- 
beskrivningen gör detaljplan nr 245 (LK 16 juli 2015, 
genomförandetid 5 år) står följande: 
  "Parken och lövskogen i områdets södra del bibe-

hålls med befintlig karaktär och utbredning. Enstaka 
äldre träd ges särskilt skydd i planen. Allmänhetens 
tillgänglighet till jaktparken säkras genom att parken 
på plankartan får bestämmelsen natur med kommu-
nen som huvudman."

I MKB (Sigma 2022-11-03) står följande: 
"Planförslaget medför att ett av riksintressets vär-
den försvagas. Detta genom att odlingslandskapet 
med koppling till gården fragmenteras genom att 
ny bebyggelse etableras i området. Rumsliga sam-
band och sammanhang kan splittras på ett sätt som 
försvårar läsbarheten av den riksintressanta miljön. 
Gårdens samband med omgivande odlingsmark och 



28

Planbeskrivning – Detaljplan för grönblågrå infrastruktur DP 256
KS/2022:128

Samrådshandling 2022-11-03

insida och i de gröna stråken. I de grönblå stråken 
finns gång- och cykelvägar som bidrar till trygga väg-
ar till kommande lekplatser, förskola och skola. Med 
omvandlingen till stadsgator (av Kronetorpsvägen 
och Lundavägen) kan trygga korsningar och länkar 
skapas.
 
I planprogrammet för området hänvisas till parke-
ringshus på strukturellt genomtänkta platser för att 
minska biltrafiken inom området.

Social hållbarhet
Ett genomförande av detaljplanen innebär en ut-
byggnad av gröna och blåa strukturer. Detta skapar 
allmän platsmark och på så sätt tillgängliggörs ytor 
för människors rekreation och välbefinnande. 
Grönska och vegetation hanterar och förebygger  
problem i form av översvämningar, föroreningar, 
buller. För människor bidrar vegetation, som ekosys-
temtjänst, till både fysisk och psykisk hälsa. 

Genom att tillgängliggöra rekreationsstråk och anläg-
ga utegym bidrar genomförandet även till att alla, 
oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, 
kan motionera och upprätthålla sin hälsa. 

Säkerhet och trygghet
Genom att 
- bygga ut ett sammanhängande och tillgängligt nät 
av gång- och cykelvägar skapar förutsättningar för till 
exempel skol- och förskolebarn att tryggt ta sig till 
och från skola, förskola och lekplatser.

- möjliggöra för fortsatt utveckling inom området 
bidrar till att fler kan bo och leva i ett kollektivtrafik- 
nära läge. Detta leder till minskad biltrafik vilket i sin 
tur leder till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter 
samt minskning av utsläpp. 

- anlägga bullerskyddsåtgärder i form av vallar och 
skärmar bidrar till en generellt minskad bullerpåver-
kan inom området och ökar värdena för de rekreati-
va stråken. Bullerdämpning bidrar även till minskad 
risk för bullerrelaterade sjukdomar. 

- genom en samlad och övergripande planering och 
hantering gällande dagvatten och skyfall minska 
riskerna vid översvämning och minskad spridning av  
föroreningar. 
- arbeta med en varierad och artrik flora skapar 
biologisk och ekologisk resiliens vilket gynnar hela 
samhället.

gårdens solitära läge i landskapet är dock sedan 
tidigare försvagat på grund av exploatering mycket 
nära. Riksintresset bedöms visserligen påverkas i ne-
gativ riktning men inte till den grad att planförslaget 
orsakar påtaglig skada på riksintresset.

I det fall odlingsmarken norr om Kronotorps gård tas 
bort som del av riksintressets uttryck, skulle detta 
innebära att ingen påverkan alls sker på riksintres-
set. Detta då kopplingen i riksintresseutpekandet gäl-
lande ”Öppet sammanhängande odlingslandskap” 
helt försvinner. Ingen påtaglig skada bedöms uppstå 
på riksintresset. Riksintressets övriga värden förblir, 
liksom i nollalternativet, oförändrade."

Detta planförslag omfattar i huvudsak allmän plats-
mark där kommunen är huvudman varför inga ytterli-
gare skyddsbestämmelser lagts till. Då dp 245 fortsätt-
ningsvis gäller för befintlig kvartersmark är befintliga 
markerade träd fortfarande skyddade.

Fornlämningar
Planförslaget innebär ingen påverkan på fornläm-
ningar. Eventuella under mark dolda fornlämningar är 
skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om 
det påträffas fornlämningar i samband med markar-
beten ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrel-
sen underrättas.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för kommunen
Kommunen ådrar sig kostnader för planläggning, 
anläggande och drift på allmän platsmark.

Sociala konsekvenser
Barnkonventionen/Barnperspektivet
FN:s konvention om barnets rättig heter, eller barn-
konven tionen som den också kallas, inne håller 
bestämmel ser om mänsk liga rättig heter för barn. Den 
1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. 

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns 
intressen, behov och situation i enlighet med barn-
konventionen tagits. Genomförandet av planen ger 
förutsättningar att skapa goda närmiljöer med gröna 
och blåa rekreativa värden och tillgängliga gröna vis-
telseytor för rekreation och lek på bland annat vallens 
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Befolkning och service
Genomförandet av detaljplanen bidrar till att skapa 
allmän platsmark och öka andelen tillgängliga plante-
rade grönytor. Genom att tillgängliggöra samt planera 
och plantera gröna stråk och ytor skapas rekreativa 
ytor för människor välbefinnande. 

Markförläggning av nya kablar samt flytt och uppgra-
dering av fördelningsstationen tryggar framtida regi-
onal elöverföring. Erhålls inte nödvändig koncession 
kommer luftledningarna att kvarstå.

Omhändertagande av dagvatten samt förebyggande
planering för skyfall gynnar och skyddar både männi-
skor och miljö. 

Medverkande 
Planarbetet har utförts av Tillväxtavdelningen genom 
planarkitekt Gesa Hildebrand på uppdrag av kommun-
styrelsens planutskott. 

Även Joel Tufvesson, stadsarkitekt, Johan Rönnborg, 
miljöstrateg, och Johan Stein, mark- och exploate-
ringsstrateg har medverkat. 

I arbetet har medarbetare från olika förvaltningar 
inom Burlövs kommun deltagit.
Miljö- och bygglovsavdelningen 
Evelina Björk, byggnadsinspektör, Roger Jonsson, 
bygglovsarkitekt, m.fl..

Tekniska avdelningen 
Magnus Möllerstedt, projektledare och Peter Edvins-
son, teknisk chef.

Externa samarbetsparter som deltagit:
- VA Syd genom Pär Hagstand och Eleonora Krizanac. 
- EOn genom bla Attila Gombos, Emil Landqvist, Erik 
Skaar, Ida Olofsson, Jonas Kleveskär, Magdalena Hag-
brand och Richard Främgård.

Elin Tängermyr   Gesa Hildebrand
Tillväxtchef   Planarkitekt
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Användning av mark och vatten
Allmän platsmark
Huvudgata 

Lundavägen är områdets huvudgata. Gatan utformas med trädplantering. Det 
ska finnas trottoar och cykelbana på vardera sida. Lundavägens vägsektion är 30 
m bred. Se typsektion sid 18.

Lokalgata 
Gator för lokaltrafik med bredden ca 20 m. Gatorna utformas med trottoar på 
vardera sida samt enkelsidig cykelbana. Många av lokalgatorna har en trädrad. 
Se typsektion sid 18.

Mindre lokalgata
Mindre gator för lokaltrafik. Mindre lokalgator med bredden ca 15 m utformas 
med trottoar på vardera sida samt enkelsidig cykelbana. 

Gångfartsområde
Kring torg och mindre platser utformas gatorna som gångfartsområden. Här 
finns ytor för planteringar som del i arbetet med dagvatten- och skyfallshante-
ringen. Där det är lämpligt finns markerade p-platser. Bredd ca 12 m. Se typsek-
tion sid 18.

Gång- och cykelväg
Kronetorps allé, mellan Lundavägen och Kronetorps gård, omvandlas till ett 
gång- och cykelstråk som även fungerar som siktstråk för att visuellt koppla 
samman gården med stationen och det nya stationstorget. Här sker även avrin-
ning vid skyfall.

Natur 
Området utformas med naturlika planteringar som främjar ekologisk och  
 biologisk mångfald. Ytorna ingår som infiltrations- och reningsytor i den grönblå 
infrastrukturen för dagvatten- och skyfallshantering. Här tillåts även gångstråk 
och cykelvägar.

Park
Området utformas med planteringar som främjar ekologisk och biologisk mång-
fald. Ytorna ingår som infiltrations- och reningsytor i den grönblå infrastrukturen 
för dagvatten- och skyfallshantering. Här tillåts även gångstråk och cykelvägar.

Park med översvämningsyta
Området utformas som en rund stadsdelspark. Parken utformas med mulitfunk-
tionella nedsänkta ytor som fungerar som svämytor vid skyfall. Se även bestäm-
melse "översvämningsyta3"

GATA1

GC-VÄG

Förklaringar av planbestämmelser

GATA2

GATA3

NATUR

GATA4

PARK1

PARK
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Ytor för dagvatten- och skyfallshantering samt bullerskyddsåtgärder
Område för grönblå infrastruktur och för uppförande av bullerskydd. Här sker  
infiltration och fördröjning vid omhändertagande av dagvatten och skyfall   
beräknade för att hantera 100-årsregn samt klimatfaktor 1,3. Ytorna ska även 
planeras och planteras för att främja den ekologiska och biologiska mångfalden. 
Inom områden med betäckningen SKYDD får underjordiska ledningar, tex infra-
kulvert, luftledningar, sopsug eller dagvattenledningar finnas. Se även bestäm-
melse "bullerskydd".

Ytor för dagvatten- och skyfallshantering med bräddningsmagasin 
Område för den grönblå infrastrukturen. Här sker infiltration och fördröjning 
med omhändertagande av dagvatten och skyfall. Ytorna i avrinningsstråket är 
beräknade för att hantera 100-årsregn samt klimatfaktor 1,3. Planteringar ska 
främja den ekologiska och biologiska mångfalden. Inom områden med betäck-
ningen SKYDD får grå infrastruktur i form av tex VA-ledningar. underjordiska 
ledningar, infrakulvert, luftledningar, sopsug eller dagvattenledningar finnas. Se 
även bestämmelse "översvämningsyta1".

Ytor för dagvatten- och skyfallshantering 
Dessa ytor ingår som lednings- och avrinningsstråk för omhändertagande av 
dagvatten och skyfall. 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Markreservat för allmännyttiga ändamål
Kulvert med minsta bredd 4 m och lägsta djup 0,5 m

Grunda kulverts placeras under Lundavägen för dagvatten och skyfallshantering. 
Kulvertens breda, grunda utformning är vald för att möjliggöra passage under 
Lundavägen med tillräcklig marktäckning. Alternativt utformas passagen som  
en bro eller flera mindre rörledningar som tillsammans ger det totala flödes- 
behovet. 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd av kulturvärden
Förstärkning av siktlinje inom riksintresse M77

Området som bestämmelsen omfattar ingår i riksintresset Burlöv [M77]. 
Parkytan ska tillgodose fri vy med obruten siktlinje till Kronetorps mölla. Lekytor, 
grillplatser, uppställningsplats för sophantering, fordon och liknande får inte 
anordnas här.

Utformning av allmän plats
Bullerskydd i form av tex vallar/plank/skärmar/gabioner ska finnas.

Yta för uppförande av bullerskydd. Bullerskydden anpassas utseendemässigt  
efter platsens förutsättningar och utformas i kombination av till exempel vallar, 
gabioner, murar, plank och skärmar. Utformning mot vägen undersöks i samar-
bete med landskapsarkitekt och kommer att stämmas av och samordnas med 
Trafikverket. Underlaget beräknas kunna presenteras i granskningsskedet. 
Vallarna ska även planteras som del i detaljplanens syfte att främja den ekolo-
giska och biologiska mångfalden.

bullerskydd

SKYDD3

u2

SKYDD2

q1

SKYDD1

u1
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Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Dammen utformas med en total 
kapacitet för 9000 m³ och med avrinning 1,5l/s. Nivån för den permanenta vat-
tenytan är +8,45. Nivån på omgivande mark är +11,0. 

Dammen utformas med vattenspegel. Kring dammen utformas svämområden 
för skyfallshantering. Ytorna är beräknade att hantera 100-årsregn samt  
klimatfaktor 1,3. Ytorna ska utformas för att främja ekologisk och biologisk 
mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning av allmän 
platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Total kapacitet ska vara 1120 m³
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Totalt ska svämytorna 
hålla 1120 m³. Vattenspegel ska finnas. Ytor utformas för att främja ekologisk 
och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning 
av allmän platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Total kapacitet ska vara 2500 m³
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Totalt ska svämytorna 
hålla 2500m3. Vattenspegel ska finnas. Ytor utformas för att främja ekologisk 
och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning 
av allmän platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Total kapacitet 1 230 m³
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Vattenspegel ska fin-
nas. Totalt ska svämytorna hålla 11200m3. Ytor utformas för att främja ekolo-
gisk och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utform-
ning av allmän platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Total kapacitet 13700m³.
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Totalt ska svämytorna 
hålla 11 200m³. Vattenspegel ska finnas. Ytor utformas för att främja ekologisk 
och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning 
av allmän platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Kapacitet 11200 m³.
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Totalt ska svämytorna 
hålla 11 200m³. Vattenspegel ska finnas. Ytor utformas för att främja ekologisk 
och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning 
av allmän platsmark")

Dagvatten och skyfallsdamm med vattenspegel. Kapacitet 59000 m³.
Damm för omhändertagande av dagvatten samt skyfall. Totalt ska svämytorna 
hålla 59000m³. Vattenspegel ska finnas. Ytor utformas för att främja ekologisk 
och biologisk mångfald. (se även generell bestämmelse sist under "utformning 
av allmän platsmark")

Damm för avvattning av vägområde.
Damm för avvattning av Trafikverkets vägområde.    

damm3

damm1

damm2

damm6

damm7

damm5

damm4

damm�
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Skydd av befintliga träd 
Inom markerat område får endsta träd fällas om det är sjukt enner utgör en säker-
hetsrisk. Avverkat träd ska ersättad med nytt träd med minsta omkrets 40 cm 1 m 
ovan mark Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Av-
verkat träd ska ersättas med nytt träd med minsta omkrets 40 cm 1 m ovan mark.

Trädrad ska finnas
Lövträd placeras i rad i syfte att förstärka siktstråket och medvetandegöra det 
historiska bandet mellan Kronetorps gård och möllan i enlighet med riksintresse 
för kulturmiljövård (M77)

Inom område med användning SKYDD1 ska skyfall omhändertas med översväm-
ningsyta samt svackdike med bottenbredd på minst 0,5 m och släntlutningar 1:6.

Svackdiken och översvämningsytor utformas för att främja ekologisk och biologisk 
mångfald. (se även bestämmelse "utformning av allmän platsmark")

Inom område med användning SKYDD2 ska, ovanför underjordisk dagvattenled-
ning, minst tre översvämningsytor med ett djup om 1 m finnas. Bräddningsmagasin 
ska utformas så bräddning sker när vattnet stigit 1 m. Bräddning sker på ytan i grön-
stråket mot stora dammen. Bräddningsstråket ligger ovanpå dagvattenledningen 
och leds via trumma under Lundavägen. Bräddningsstråkets sektion är utformad för 
att tillsammans med den underliggande ledningen kunna avleda ett 100-årsflöde. 
Vid ett 100-årsregn sker bräddning från alla dammar via ytan mot stora dammen. 
Bräddningsmagasinen klarar att fördröja ett 10-årsregn utan att vattnet bräddar i 
bräddningsstråket. Vid ett 30-årsregn sker en liten mindre bräddning på ytan. 

(se även bestämmelse "utformning av allmän platsmark")

Yta för översvämning utformas med en 0,5 m nedsänkt mångfunktionell yta där 
bottennivån i översvämningsytan i norra delen av parken är +8,5 och överkanten på 
översvämningsytan +9,0

(se även bestämmelse "utformning av allmän platsmark")

Svämyta vid skyfall
Allén utformas som del av områdets gång- och cykelstråk. Ytan kan även användas 
som svämyta vid skyfall. 

översvämningsyta1

träd1

trädrad1

översvämningsyta3

översvämningsyta4

översvämningsyta2

För hela området gäller följande:
I gaturummen skapas nedsänkta planteringsytor med skelettjordar anpassade för rening, fördröjning samt 
magasinering vid skyfall för att rening av avrinningsvatten från exempelvis parkeringar och vägbanor. Genom 
detta kan föroreningspåverkan minska och  bidra till en positiv påverkan på ekologisk och kemisk status.

Dammar ska anläggas med målsättningen att området ska vara tillgängligt för allmänheten. Vattenmiljön ska 
bidra med variation, biologisk och ekologisk mångfald. Slänter utformas med flack lutning, särskilt i strandzo-
nen (normalvattennivån). Lutningen är max 1:6 eller utformad med tröskelnivåer. Trösklar är minst 1,2 m breda 
och planteras med våtmarksväxter. Vid brantare slänt planteras växter som fysisk barriär. Val av vegetation ska 
ge möjlighet till överblick över dammen. 
Instängsling bör undvikas. Eventuell barriär får anläggas på del av sträcka och utformas för att ge mervärden, 
exempelvis som spång med staket. Viktigt är att utformningen görs med hänsyn till de risker icke-instängslade 
dammar kan utgöra. 
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Genomförandetid

a1
Ändrad lovplikt
Marklov krävs inte för bullerskyddsåtgärder i form av vall. Bygglov krävs inte 
för plank/skärm/mur om dessa utgör del av en bullerskyddsåtgärd.

Genomförandetid
Genomförandetid är 60 månader (5 år) och börjar gälla från det datum detalj-
planen får laga kraft.



kommun
Burlövs


