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Inledning 
Bakgrund
Södra stambanan mellan Lund och Malmö är en av Sveriges mest trafi kerade 
järnvägssträckor. Banan är i rusningstrafi k maximalt utnyttjad och därför mycket 
störningskänslig. Järnvägen mellan Flackarp, söder om Lund, och Arlöv påverkar 
trafi ken både i Sverige och Danmark. Ungefär 460 person- och godståg passerar 
idag utmed sträckan varje dygn. Denna siff ra beräknas öka till 645 tåg per dygn 
till år 2030. För att öka kapaciteten på sträckan arbetar Trafi kverket med Projekt 
Flackarp-Arlöv, fyra spår för att bygga ut järnvägen från två till fyra spår.
 
Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade Transeu-
ropeiska transportnätet (TEN-T). Det Transeuropeiska transportnätet är en del 
av Transeuropeiska nät (TEN) som är en organisation inom EU för satsningar på 
infrastruktur som kopplar samman de europeiska länderna.1

Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för 
både person- och godstrafi k. Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska 
godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station utmed Södra stambanan är stationer av 
riksintresse.

I Burlövs kommun sträcker sig Södra stambanan genom de centrala delarna i både 
Arlöv och Åkarp. Utbyggnaden av järnvägen kommer därför få en stor påverkan på 
orterna och kommunen.
 
I planeringen av utbyggnaden av Södra stambanan i Burlövs kommun arbetar 
Trafi kverket fram en järnvägsplan som visar hur järnvägen kommer att byggas ut. 
Utbyggnad får inte ske i strid mot gällande detaljplaner så de detaljplaner som inte 
medger järnvägstrafi k måste ändras. För Burlövs kommun pågår därför arbetet 
med två detaljplaner, en i Arlöv och en i Åkarp. Järnvägsutbyggnaden kommer att 
innebära möjligheter att utveckla områdena närmast spåren i båda orterna. Därför 
tas även ett planprogram (detta dokument) fram för att på ett tidigt stadium ge en 
översiktlig bild av förändringarna som utbyggnaden av Södra stambanan från två 
till fyra spår möjliggör.

1 Trafi kverket (2014). Tabeller över utpekade riksintressen 2013-02-20. www.trafi kverket.se/Foretag/Planera-
och-utreda/Samhallsplanering/Riksintressen/. 2013-04-22.

   
Burlövs station.

Dagens Burlövs station kommer att byggas om från en lokalstation till en pendlar-
station där både Pågatåg och Öresundståg kommer att stanna. Med en ny station 
i Åkarp och en ny framtida station på Lommabanan blir Burlövs station, Burlöv 
Centralstation. På ett naturligt sätt kan här Burlöv centrum, mötesplatsen för alla 
burlövsbor, skapas runt Burlöv Center och Burlöv Centralstation. Den nya mötes-
platsen kallas Burlöv C.

Genom Åkarp kommer spåren att sänkas ned sex meter genom orten och 400 me-
ter kommer att överdäckas. Åkarps station blir fortfarande en lokal Pågatågsstation 
men med helt nya förutsättningar. Eft ersom spåren grävs ner och överdäckas kan 
Åkarps båda sidor knytas samman.

Arbetet med att bygga ut spåren beräknas pågå i sammanlagt ungefär fem år. Hela 
sträckan kommer inte vara föremål för byggnation under hela den tiden. På grund 
av nedsänkningen kommer arbetet att ta längst tid i Åkarp.
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Kommunens övergripande mål
I Burlövs kommuns översiktsplan (Framtidsplan för Burlövs kommun) har ett antal 
målord lyft s fram: trygg & nära, grön & skön samt liv & rörelse. De är ledord för 
den kommunövergripande visionen och kommunens övergripande mål.

Burlövs kommuns vision 20302:

”Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur.”
            
Kommunfullmäktigen har beslutat om fem övergripande mål3:

1. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor känna sig trygga med livet i Burlöv.
2. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor uppleva att de har möjlighet att påverka  
 kommunens verksamhet och utveckling.
3. År 2017 ska Burlöv vara en av de mest attraktiva boendekommunerna i   
 Skåne.
4. År 2017 ska andelen sysselsatta vara i nivå med genomsnittet för Skåne  
 eller högre.
5. År 2017 ska åtta av tio Burlövsbor vara nöjda med kommunens verksam-  
 het och service.

Visionen och de fyra första övergripande målen är möjliga att överföra till planpro-
grammet för Södra stambanan genom Burlövs kommun på följande sätt:

Både i Arlöv och Åkarp kan de nya stationsmiljöerna som Södra stambanans ut-
byggnad möjliggör bli en del i en framtida kreativ mötesplats för boende, närings-
liv, utveckling och kultur.

Att ge förutsättningar för att skapa en miljö runt tågstationerna som upplevs trygg 
kan öka känslan av trygghet i kommunen.

Att kommunens invånare genom samråd och granskning gällande programmet 
upplever att de kan vara med och påverka kommunens utveckling. 

Att ge så många som möjligt av kommunens invånare möjlighet att dra nytta av den 
ökade tillgänglighet som en tågstation, för både Öresundståg och Pågatåg, innebär, 
2 Burlövs kommun (2012). Vision 2030 - Burlövs kommun. Beslutad i kommunfullmäktige 2012-05-21.
3 Burlövs kommun (2012). Övergripande mål för Burlövs kommun 2013–2017.

kan öka boendeattraktiviteten. Om miljön i sin utformning runt stationerna upp-
levs attraktiv kan även det öka hur tilltalande kommunen är att bo i.

Att öka tillgängligheten för resor med direkttåg till bland annat Göteborg, Kastrup 
och Köpenhamn samt fl er byggrätter runt stationen skapar goda förutsättningar för 
nya verksamhetsetableringar i kommunen. Nya arbetsplatser ger förutsättningar 
för en hög sysselsättningsnivå.
 

Syfte
Programmets syft e är att ge en översiktlig bild av förändringarna som utbygg-
naden av Södra stambanan från två till fyra spår i Burlövs kommun innebär och 
vilka möjligheter detta ger för områdena längs med stambanan. Programmet ska 
visa Burlövs kommuns visioner för utvecklingen av dessa områden samt peka ut 
vilka framtida detaljplaner som kan komma att behövas för att möjliggöra önskad 
utveckling. Programmet ska samla det arbete som tidigare gjorts rörande utform-
ning av Södra stambanan genom Burlövs kommun och fungera som underlag för 
politiker, Trafi kverket, invånare med fl era i den framtida planeringen av områdena 
utmed stambanan. Det ska också visa hur utbyggnaden av stambanan kan bidra till 
att uppnå kommunens övergripande mål.

Planprogramsområdet
Avgränsningen av planprogrammet följer Södra stambanans sträckning genom 
Burlövs kommun men innefattar även en hel del av omgivningarna. Räknat från 
sydväst i Arlöv i höjd med sockerbrukets nordöstra fasad kommer programmet att 
inkludera delar av Lommavägen, början på Lommabanans stickspår och bullervallen 
längs nordvästra sidan av spåren fram till i höjd med Lillevångshuset. Programmet 
innehåller även den del av Vallgatan som är närmast stambanan samt hela grönytan 
mellan bebyggelsen runt Rotgatan och järnvägen. Företagsvägen innefattas i delar 
närmast spåren tillsammans med bebyggelsen vid Burlövs station samt en del av 
Hantverkaregatan. Närmast spåren inkluderas också en del av Kronetorpsvägen. 
Sedan följer plangränsen i stort sätt järnvägen fram till Kronetorps trafi kplats.

I Åkarp är ytan mellan E6/E22 och Sockervägen en del av planprogrammet tillsam-
mans med den nordligaste av parkeringarna tillhörande Harakärrsområdet. Delar 
av bebyggelsen längs Sockervägen där den går parallellt med Södra stambanan är 
även med i programmet. Nordväst om stambanan följer programområdet kom-
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mungränsen upp till Lervägen och följer sedan Gränsvägen tillbaka till vändplatsen 
på Tegelvägen. Fastigheterna närmast Bruksvägen och Murvägen tillsammans med 
vissa delar norr om Lervägen är även de en del av programmet. Nordöst om spåren 
inkluderas sedan parkmarken mellan järnvägen och bebyggelse fram till Skånevä-
gen i östra Åkarp.

Planprogramsområdet i Arlöv.

Åkarpsdammen och den före detta stationsbyggnaden inkluderas samt Dalslunds 
skolområde och nästan hela idrottsplatsen. Även gång- och cykelvägen och grö-
ningen som leder förbi Lilla Dalslundskolan till Dalslundsvägen innefattas. Sedan 
är en remsa som kopplar ihop Gränsvägen med Lundavägen och Dalslundsvägen i 
östra Åkarp programområdets avslutning mot nordost.

Planprogramsområdet i Åkarp.
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Planprocessen
Processen vid upprättande av ett planprogram och eft erföljande detaljplaner består 
av en rad olika skeden. Alla planer som är av intresse för allmänheten ska hanteras 
med ett normalt planförfarande som innehåller skedena program (ej obligatoriskt), 
samråd, granskning, antagande och laga kraft .4

Program (inte obligatoriskt)
Kommunen kan, om det behövs för att underlätta planarbetet, börja med att upp-
rätta ett program. Det anger utgångspunkter och mål för en eller fl era detaljplaner. 
Om program upprättas ska det hållas ett så kallat programsamråd som ger allmän-
heten, myndigheter, organisationer med fl era möjligheter att lämna synpunkter på 
innehållet i programmet. Synpunkterna sammanställs och bemöts i en program-
samrådsredogörelse. Eft ersom programmet inte är juridiskt bindande och är en del 
av hela planprocessen kan det inte överklagas.

Samråd
Ett eller fl era förslag till detaljplan upprättas. Planerna skickas på samråd till olika 
myndigheter och till sakägare som är berörda. Förslagen hålls oft ast också till-
gängliga på kommunens hemsida, i Medborgarhuset och på något av kommunens 
bibliotek. Det är också vanligt att samrådsmöten ordnas. Under samrådet ges 
möjlighet att komma in med skrift liga synpunkter på planförslagen. Synpunkterna 
sammanställs och bemöts i samrådsredogörelser. 

Granskning
Baserat på de synpunkter som kommit in under samrådet, arbetas ett gransknings-
förslag fram. Förslaget ska hållas tillgängligt för granskning i minst tre veckor. 
Granskningskedet är det sista tillfället att lämna synpunkter innan detaljplanen 
antas. Synpunkterna sammanställs och bemöts i ett utlåtande. 

Antagande
Det slutliga förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. 

4 Plan- och bygglagen 5 kap (2010:900).

Eventuellt överklagande
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen. Under 
tre veckor har de sakägare (de som bor inom planområdet eller är grannar till det) 
möjlighet att överklaga detaljplanebeslutet, om de framfört skrift liga synpunkter 
under samrådet eller granskningen. 

Laga kraft
Beslutet att anta en ny detaljplan vinner laga kraft  när tiden för överklagande gått ut 
och ingen har överklagat eller länsstyrelsen beslutat att inte överpröva kommunens 
beslut att anta detaljplanen. I och med detta börjar den nya detaljplanen att gälla.

(PROGRAM)     SAMRÅD     GRANSKNING     ANTAGANDE     LAGA KRAFT

Planprocessen.

Läsanvisning  
Planprogrammet är uppdelat i tre delar. Första delen under rubriken Tidigare 
ställningstaganden beskriver bland annat gällande planer och avtal samt de tidigare 
utredningar och parallella uppdrag som genomförts. Den andra delen, Pågående 
planering, behandlar pågående planering som berör Södra stambanan. Den tredje 
delen, Programområden, är uppdelad i geografi skt avgränsade områden som alla är 
beskrivna under en individuell områdesrubrik. De geografi ska områdena beskrivs i 
ordningsföljd från sydväst till nordost. Avslutningsvis förekommer även ett kapitel 
rörande buller och elektromagnetisk strålning. Rubriken har inte varit lämplig att 
dela upp geografi skt men följer samma mönster som områdesrubrikerna. 

Varje områdesrubrik innehåller ett antal likadana rubriker. Först beskrivs områdets 
historia kortfattat under rubriken Platsens historia för att ge en bakgrund till varför 
platsen ser ut som den gör. Rubriken Dagsläge beskriver hur området används och 
ser ut idag. Eft ersom utbyggnaden av Södra stambanan ger ett antal givna utgångs-
punkter följer sedan rubriken Förutsättningar. Sist kommer rubriken Förbättrings-
möjligheter som beskriver identifi erade utvecklingsmöjligheter i områdena runt 
stambanan. Under den rubriken återfi nns utgångspunkter och mål för det fortsatta 
detaljplanarbetet.
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Tidigare ställningstaganden
Regeringens tillåtlighetsprövning
I vissa fall ska regeringen, i enlighet med kapitel 17 i miljöbalken, pröva om en 
anläggning eller verksamhet ska få utföras. Regeringens prövning ska vara allsidig 
och beakta allmänna samhällsaspekter. Tillåtlighetsprövningen tar endast ställning 
till om anläggning eller verksamhet över huvud taget ska tillåtas komma till stånd. 
Det är möjligt för regeringen att villkora tillåtligheten. 

Stora järnvägsprojekt som Projekt Flackarp-Arlöv, fyra spår kan tillåtlighetsprövas 
och projektet har varit föremål för en sådan prövning. Bland annat Burlövs kom-
mun har lämnat ett antal yttranden gällande framförallt bullerfrågan vid 
tillåtlighetsprövningen. Regeringen anser att det i detta projekt är motiverat att 
fästa särskilt stor vikt vid bullerfrågan på grund av kommunens bullerutsatta läge. 
De anser även att bulleråtgärderna ska planeras med mycket hög ambitionsnivå. 
Tillåtligheten villkorades av regeringen enligt följande5:

l. Bullerskyddsåtgärder längs fyrspårsprojektet ska vidtas avseende buller som här-
rör från trafi keringen på järnvägen med strävan att innehålla följande riktvärden i 
den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt:
30 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inomhus.
45 dBA maximalljudnivå inomhus nattetid.
55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid uteplats.
60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå i bostadsområdet i övrigt.
70 dBA maximalljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Ovan redovisade riktvärden bör även tillämpas för fritidsbostäder och vårdlokaler. 
För arbetslokaler är riktvärdet 60 dBA maximalljudnivå inomhus samt för under-
visningslokaler 45 dBA maximalljudnivå inomhus under lektionstid. I rekreations-
områden i tätort är riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå.

2. Järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg för den tillåtna 
verksamheten ska fastställas senast den 30 april 2019. Däreft er förfaller tillåtlighe-
ten för den del av järnvägsplanen som inte omfattas av fastställd järnvägsplan. 

5 Regeringen (2014). Tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av utbyggnad av Södra stambanan från två 
till fyra spår på delen Flackarp-Arlöv, Burlövs och Staff anstorps kommuner. Beslutat 2014-04-16.

Riksintressen
Södra stambanan med Arlövs och Åkarps stationer samt Lommabanan utgör 
riksintresse för järnväg och E6/E20, E22 samt Västkustvägen utgör riksintresse för 
vägar6. Ändrad användning av mark inom riksintressen ska vara förenligt med, och 
får inte skada, respektive intresse.

Hela den del av Arlöv som ligger mellan Södra stambanan och Stockholmsvägen 
är riksintresse för kulturmiljön. Nordväst om spåren innehåller riksintresset även 
den bebyggelse som ligger mellan Vintergatan, Lommavägen och stambanan. Det 
som i motiveringen berör Södra stambanan är bland annat de större regionala och 
nationella kommunikationsstråkens geografi ska förhållande till tätorten samt sock-
erbrukets anslutning till stambanan.7

Hela Arlöv och den västra delen av Åkarp ligger inom riksintresset för kustzonen. 
Syft et är att säkra allmänhetens tillgång och tillgänglighet till strandområdena samt 
att skydda befi ntliga natur- och kulturvärden. Riksintresset kustzon ska inte utgöra 
hinder för utveckling av befi ntliga tätorter.8

  
Riksintressen för väg och järnväg.           Riksintresse för kulturmiljö.

6 Trafi kverket (2014). Tabeller över utpekade riksintressen 2013-02-20. www.trafi kverket.se/Foretag/Planera-
och-utreda/Samhallsplanering/Riksintressen/. 2014-09-19.
7 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården – Skåne län (M) 2014-02-18. www.raa.se/
app/uploads/2012/06/M_riksintressen3.pdf. 2014-09-19.
8 Miljöbalken 1 kap, 4 §.
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Framtidsplan för Burlövs kommun
I Burlövs kommuns gällande översiktsplan Framtidsplan för Burlövs kommun, laga 
kraft  22 maj 2014, görs ett antal ställningstaganden som berör Södra stambanan.

Burlövs kommun ska verka för:
1. att det ges möjlighet till hållbar, genomtänkt, förtätning, komplettering   
 och omvandling, med både arbetsplatser och bostäder, i den befi ntliga   
 stationsnära bebyggelsen i Åkarp och Arlöv.

2. att förtätning och omvandling med både arbetsplatser och bostäder   
 runt Burlöv C, längs med Lundavägen, Lommavägen och Kronetorpsvägen  
 samt nybyggnation i det stationsnära Kronetorpsområdet och närmast   
 Åkarps station prioriteras.

3. att utifrån Burlöv C omvandla och förtäta Arlövs företagsby med mer per- 
  sonintensiva verksamheter

4. att kostnaderna för byggnationen ska fi nansieras i så stor utsträckning som  
 möjligt genom exploateringsprojekt och avgift er.

5. att underlätta resande med kollektivtrafi k och byten mellan buss och tåg.

6. att Burlöv Centralstation ska utformas och fungera som ett resecentrum   
 och att busstrafi k leds in till stationen.

7. att Åkarps station med stationshus utvecklas på ett attraktivt sätt.  

                                                 
Framtidsplan för 
Burlövs kommun.

Gällande detaljplaner
Ett stort antal detaljplaner berörs av Södra stambanans utbyggnad. För gällande 
detaljplaner redogörs  närmre under respektive områdesrubrik.

Gällande detaljplaner som berörs av planprogrammet i Arlöv.

Gällande detaljplaner som berörs av planprogrammet i Åkarp.
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Avtal
Burlövs kommun har i dagsläget tre undertecknade avtal som berör Södra stamba-
nan. 

Två av avtalen är tecknade mellan Burlövs kommun, Trafi kverket (eller dåvarande 
Banverket) och Region Skåne. De berör ansvarsfördelning och fi nansiering av ut-
byggnaden. I stort reglerar det ena avtalet9 ansvarsfördelningen runt utbyggnaden 
vid stationen i Arlöv och det andra10 i Åkarp. 

Även om Trafi kverket har det övergripande ansvaret för utbyggnaden så kommer 
Burlövs kommun och Region Skåne att medfi nansiera förbättringsåtgärder i or-
terna. I Arlöv handlar det om en utbyggnad av stationen till en pendlarstation där 
cirka tio Öresunds- och Pågatåg avses stanna per timme. I Åkarp medfi nansierar 
kommunen och regionen för att få till stånd en förlängning av den överbyggnad 
som möjliggörs i och med att spåren kommer att sänkas ned under markytan för 
att minska bullerpåverkan på omgivningen.

Det tredje avtalet11 är skrivet mellan Burlövs kommun och Trafi kverket. Det är en 
form av plankostnadsavtal som reglerar omfattningen och kostnaden för de detalj-
planer som stambanans utbyggnad föranleder. 

Parallella uppdrag Åkarps station
Eft er att avtalet rörande Åkarps station undertecknats fi ck tre arkitektkontor i upp-
drag att skissa på utformningen av området kring Södra stambanan i Åkarp. Det 
var Atkins, Fojab och Metro/Ramböll som år 2009 utförde arbetet. Sedan dess har 
den tänkta överdäckningen fl yttats åt sydväst till ett läge något mer centralt i orten. 
Från en utbredning mellan dagens gång- och cykeltunnel och Bågevägen till mellan 
Lervägen och Åkerbloms väg.

Atkins
Förslaget redovisar förutom befi ntlig koppling via Alnarpsvägen två nya förbin-
delser för motortrafi k över järnvägen i form av en brolösning i förlängningen av 
9 Burlövs kommun (2012-01-10, dnr KS/2008:302). Genomförande- och fi nansieringsavtal Burlöv pendlarstation.
10 Burlövs kommun (2008-06-24, dnr 2002:413). Södra stambanan genom Burlövs kommun. Utbyggnad till fyra 
spår. Utformningen genom Burlövs kommun.
11 Burlövs kommun (2011-12-22, dnr KS/2011:268 och KS/2011:269). Genomförandeavtal för upprättande av 
detaljplaner för Södra stambanans ombyggnad i Burlövs kommun.

Gränsvägen och en koppling längst i nordost på överdäckningen. Alnarpsvägens 
nya bro utformas utan slänter i en stål- och stenkonstruktion som knyter an till 
järnvägsmiljön. Alnarpsån passerar under bron. Gång- och cykelvägar passerar 
spåren på överdäckningen och via en bro mellan Lervägen och gång-och cykelvä-
gen längs Lilla Dalslundskolan. Vid det sydöstra brofästet bildas ett torg.12 

Atkins förslag på utveckling runt Åkarps station. Bild: Atkins

Stationsvägen och Alnarpsåns sträckningar förändras radikalt. Stationsvägen ges 
en sicksacksträckning där Dalslunds och Dungens förskolor samt konstgräsfot-
bollsplanen idag ligger och ersätts i sin funktion till stora delar av en ny väg längs 
nordvästra sidan av Dalslundskolan. Alnarpsån meandrar i samma område i vida 
kurvor eft er att den passerat en naturpark med ett antal dagvattendammar mellan 
Gränsvägens förlängning och Dalslunskolan. Där Stationsvägens nya sträckning 
passerar Alnarpsån skapas små platser med möjlighet för breddningar i ån.

Plattformarna angörs via breda trappor och kopplas till stationsbyggnaden som 
ges publika funktioner. Centrum är kvar i sitt befi ntliga läge men utrymme för 
12 Atkins (2009). Den hållbara väven.
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kompletterande verksamheter ges vid stationen. Ny bebyggelse förslås på överdäck-
ningen och runt den nya Stationsvägen, tätast närmast stationen och en glesare 
struktur längre ut. Gröna mellanrum skapas på ett antal ställen i den nya bebyggel-
sen. Åkarpsdammen ska eft er ombyggnaden visuellt kunna upplevas från nordväst 
om spåren. 

Fojab
Fojab behåller det från år 2009 föreslagna läget för överdäckningen med plattfor-
marna i ett öppet läge direkt sydväst därom. En park binder ihop trekantsparken 
med hundrastgården nordväst om spåren via överdäckningen med idrottsområdet 
på den andra sidan. Fotbollsplanen närmast spåren omdanas till en aktivitetspark 
med bland annat en breddad Alnarpså, skatepark och äventyrslekplats.13

ÅKARP - SÖDRA STAMBANAN - FÖRSLAG TILL UTFORMNING AV OMRÅDET KRING SPÅREN

VY ÖVER STATIONSOMRÅDET OCH ÖVERDÄCKNINGEN

Illustration av Fojabs förslag på utveckling runt Åkarps station. Bild: Fojab arkitekter

Dalslunds och Dungens förskolor kan på sikt ge plats för en utökad park och nya 
bostäder samt i viss mån handel. Samtidigt ska inte Åkarps centrum splittras men 

13 Fojab arkitekter (2009). Åkarp, Södra stambanan, förslag till utformning av området kring spåren 090915.

nya handelsetableringar längs Stationsvägen kan stärka kopplingen till Alnarpsvä-
gen.

I Fojabs vision ryms fyra kopplingar över järnvägen. Viktigast blir överdäckningen 
som i form av en park länkar över järnvägen. En gång- och cykelpassage föreslås 
länka samman Apelvägen och gång- och cykelvägen längs Lilla Dalslundskolan. 
Motortrafi k kan förutom via Alnarpsvägen även passera spåren i en förlängning av 
Gränsvägen. 

Metro/Ramböll
I detta förslag fl yttas överdäckningen till det senare förordade läget mellan Ler-
vägen och Åkerbloms väg. En placering av plattformarna i ett öppet läge och i 
anslutning till den före detta stationsbyggnaden anses positiv. Ett stationstorg kan 
då skapas vid överbyggnadens sydvästra ände med nedgång till plattformarna. Runt 
torget och stationen skapas Åkarps nya centrum.

En ny dagligvaruhandel förläggs på överdäckningen med ny tät kvartersbebyggel-
se i 1,5–3,5 våningar runt om. Ny bebyggelse föreslås i området mellan Alnarps-
vägen och Lervägen samt där Dalslunds och Dungens förskolor och fotbollspla-
nerna ligger.14

Förutom Alnarpsvägens överfart för motorfordon skapas tre nya passager, varav 
två ligger på överdäckningen och en i förlängingen av Gränsvägen. Flera gång- och 
cykelförbindelser skapas på överdäckningen samt längs Gränsvägens förlängning. 
Ytterligare en skapas via en bro på sträckan däremellan. Stationsvägen och Aln-
arpsån byter plats så att ån ligger närmre järnvägen.  

En ny stadspark skapas i form av en rektangel, som utgår från trekantsparken 
med hundrastgården nordväst om spåren, och sträcker sig över överdäck-
ningen. Det gör att Stationsvägen får en ny dragning i den södra änden av den 
nya parken, över dagens Dalslunds förskola, innan den böjer av mot sydost och 
kopplar till Dalslundsvägen. Fotbollsplanerna flyttas till utanför förlängningen 
av Gränsvägen. 

14 Metro/Ramböll (2009). Parallellt uppdrag gällande utformningen av området kring spåren i Åkarp.
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PARALLELLT UPPDRAG GÄLLANDE UTFORMNING 
AV OMRÅDET KRING SPÅREN I ÅKARP
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FÖRSLAGET I KORTHET:

• STATIONEN LÄGGS I ANSLUTNING TILL DEN 
GAMLA STATIONEN OCH ÅTERUPPRÄTTAR ÅKARPS 
IDENTITET.

• ETT NYTT TORG  OCH CENTRUM LÄGGS ÖVER 
SPÅREN INTILL STATIONEN OCH FÖRSTÄRKER 
STATIONSOMRÅDET SOM MÅLPUNKT OCH 
MÖTESPLATS I ÅKARP.

• DE MEST CENTRALA DELARNA AV JÄRNVÄGEN 
TÄCKS ÖVER  OCH NORR OCH SÖDER KNYTS IHOP I 
ÅKARPS HJÄRTA.

• ÅKARPS HISTORISKA STRÅK OCH BYGGNADER 
FÖRSTÄRKS OCH TILLGÄNGLIGHETEN FÖRBÄTTRAS.

• SMÅSKALIGHET OCH VARIATION ÄR LEDORD MED 
FÖREBILDEN I ETT KLASSISKT STATIONSSAMHÄLLE.

• GRÖNSTRUKTUREN VÄVS IHOP OCH BYGGS UT 
MED NYA PARKMILJÖER SOM TILLSAMMANS BILDAR 
EKOLOGISKA KORRIDORER FÖR DJUR OCH VÄXTER.

• DAGVATTEN TAS OM HAND LOKALT OCH 
INTEGRERAS I PARKGESTALTNINGEN.

• BEBYGGELSEN MOT ÖSTER ORIENTERAS LÄNGS 
ETT LÅNGT PARKRUM MED SPÄNNANDE UTBLICKAR 
OCH SMITVÄGAR TILL ODLINGSLANDSKAPET.
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Metro/Rambölls förslag på utveckling runt Åkarps station.

För att spegla Åkarpsdammen skapas en parkyta även på motsatt sida av järnvägs-
spåren i en utvidgad stationspark. Ytterligare en park skapas mellan de nya för-
längningarna av Gränsvägen och Stationsvägen. De tre parkerna binds samman 
av Alnarpsån som förutom i Åkarpsdammen även breddas till dammar i de andra 
parkerna. I stadsparken ges dammen likt själva parken en mer strikt rektangulär 
utformning medan mer organiska dammar återfi nns i de andra två parkerna.

Kommunens slutsats
Kommunen beslutade eft er att ha övervägt de tre första förslagen att idéerna från 
Metro/Ramböll ska fungera som underlag för vidare arbete i de avseenden som 
berör området närmast spåren men att goda idéer från de två övriga förslagen ska 
beaktas. 

Förslaget från Metro/Ramböll ansågs bäst förena Åkarps delar på ömse sidor av 
Södra stambanan eft ersom övertäckningen föreslås centralt i orten. Det är positivt 
både med hänsyn till funktion och ur bullersynpunkt och ett nytt centrum vid 

järnvägsstationen kan bli en förstärkt samlingspunkt som befolkas och på så sätt 
blir tryggare.

Trafi kverket såg även de fördelar med att fl ytta överdäckningen till ett mer cen-
tralt läge i Åkarp. Därför kom Wsp att, med de nya förutsättningarna i åtanke, 
gestalta en utveckling av de tidigare förslagen vad det gäller förändringarna i nära 
anslutning till det nya spårområdet. De studerade mer i detalj anslutningen mellan 
befi ntlig mark och nedsänkningen. Trafi kverket konstaterade även att bostads- och 
verksamhetsbyggnader inte kommer kunna utföras på överdäckningen. Därför togs 
skisser fram över gestaltning av ytan på överdäckningen tillsammans med parke-
ring för bilar och cyklar i anslutning till stationsläget. 

Parallella uppdrag Burlövs station
När avtalet rörande Burlövs stations utbyggnad till pendlarstation undertecknats 
beslutades år 2011 att uppdra åt fyra inbjudna arkitektkontor att inkomma med 
idéer kring utformning av stationen. Deltagande kontor var Kanozi, Krook & Tjä-
der, Metro samt Wsp vars förslag kortfattat beskrivs nedan.

Kanozi
Kanozi anser att stationsområdet ska planeras utifrån att människor i första 
hand ska komma till, och vilja vara i, området istället för att främst pendla bort 
från det. Bilar ska förpassas till kantstensparkeringar och parkering i byggna-
derna men bör inte försvinna helt för att bidra till liv och rörelse. Om ett stort 
pendlarparkeringshus ska byggas bör det ligga på nordvästra sidan om spåren. 
De vill på sikt splittra upp Burlöv Centers byggnad i fyra kvarter med gaturum 
emellan.15

I förslaget gestaltas stationsbyggnaden som en svävande, två våningar hög, fyrkant 
i färgat glas med en öppning i mitten. Från nordväst nås den via en ramp eller två 
breda trappor och från sydöst med hiss eller en bred trappa. Alla trappor utformas 
så att de går att sitta och träff as i. Trappor och hiss ner till plattformarna fi nns inne 
i stationens fyrkantiga öppning. Det går att röra sig över spåren genom stationen 
istället för att gå ner i den befi ntliga gång- och cykeltunneln.

15 Kanozi arkitekter (2011) Burlöv station, Arlöv.
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ARLÖV- BURLÖV STATION
      Situationsplan

Kanozis förslag på utveckling runt Burlövs station. Bild Kanozi arkitekter

Kanozi omgestaltar cirkulationsplatsen i korsningen Lundavägen-Kronetorpsvägen 
till förmån för en fyrvägskorsning. En väl defi nierad handelsgata skapas parallellt 
med spåren längs dagens Hantverkaregatan.

Krook och Tjäder
Krook och Tjäder delar av ett område som centrumzon mellan Företagsvägen-
Tågarpsvägen, Lommavägen, Dalbyvägen och Svenshögsvägen-Vånggatan. Här 
ska nordväst och sydost upplevelsemässigt knytas samman över spåren med bland 
annat en park. Stadsdelarna tonas ner till förmån för den förstärkta centrumzonen 
där bebyggelsen blir tät. Industrin i de nordvästra delarna bör på sikt stå tillbaka till 
förmån för centrumartad bebyggelse.16 

Runtomkring Arlöv, mot motorvägarna, skapas ett grönområde. Mellan centrum-
zonen och grönområdet uppförs bebyggelse med högre hus närmre stationen och 
en lägre och glesare struktur längre ut. En grön länk från stationen till Kronetorps 
16 Arkitekterna Krook och Tjäder (2011). Flackarp-Arlöv, Arlöv 11-05-19.

gård knyter an till en historisk vägstruktur. Grönskan skapas genom träd på alla 
viktiga platser.

Helst ska en stationsbyggnad utföras i fl era våningar med off entliga lokaler ovan-
för järnvägsspåren. Det kan bli ett landmärke i tegel och vitt glas i form av en stor 
sockerbit. En ny förbindelse för motortrafi k behöver inte skapas vid stationen. Par-
keringshus ska helst innehålla mer än bara parkeringar för att tillföra byggnaden 
fl era användningar.

Siktlinjer och rörelsestråk ska fi nnas mellan Burlövs station och stationen på Lom-
mabanan samt mellan Burlövs station och Burlöv Center. Förbindelselänkarna bör 
gå över spåren istället för under så den visuella kontakten bibehålls. Människor ska 
ges möjlighet att röra sig mellan byggnader istället för mellan olika typer av buller-
skyddsåtgärder.

Krook och Tjäders förslag på utveckling runt Burlövsstation. Bild: Arkitekterna Krook och Tjäder
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Metro arkitekter
Metro identifi erar Södra stambanans barriäreff ekter som ett problem. Samtidigt 
beskriver de byggnaderna längs järnvägen som oattraktiva och att Burlöv Center 
vänder ryggen mot en anonym station. Lösningen är att fokusera på området runt 
stationen och Burlöv Center. De föreslår bland annat en ny stationsgata sydväst om 
Burlöv Center.17 

Burlöv Center byggs in med nya byggnader och handelsbyggnadens tak blir grönt 
och aktivt med till exempel tennisbanor. Möjligheten fi nns att ta tåget direkt till 
köpcentret. Nordväst om spåren förläggs ett stort pendlarparkeringshus och verk-
samheter. Ett parkeringshus förutsätter att Burlöv Centers gratisparkering omda-
nas.
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ST
AR
T

M
ÅL

Sportcentrum

Ny bebyggelse för 
kontor  /  småindustr i

Grönt  akt iv t  tak

Påbyggnad 2 plan 
+ garage

Nya but iker  mot gatan

P-hus,
Park and Ride

Ny stat ionsgata

Nytt  kontor

k locktorn

Busstat ion
Cykelverkstad

och cykel  P

TAKPLAN

Metro arkitekters förslag på utveckling runt Burlövs station. Bild: Metro arkitekter

Ett cykelcenter med cykelbutik och cykelverkstad bör uppföras vid stationen. Ett 
kryssformat torg föreslås med mittpunkten som en passage under spåren. Torgets 

17 Metro arkitekter (2011). Arlöv station 2011 05 09.

golv och väggar är i för Arlöv karakteristiskt gult tegel. Vid torget förläggs ett nytt 
kommunhus. Över plattformarna kan ett tak i en enkel konstruktion med väggar i 
färgat glas byggas.

Wsp 
Stationsområdet skapas som ett centrum i Burlöv med funktioner som badhus, 
rådhus, biograf, skola, park, handel, arbetsplatser och mötesplatser. Tre nya torg 
föreslås i Rådhustorget, Stationstorget och Sporttorget.18 

Parkering förslås under mark vid Burlöv Center med ett torg ovanpå varifrån nya 
byggnader har direktingång. Där kan handel och olika verksamheter samsas med 
bostäder som erbjuds utsikt ovanpå verksamheterna. 
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Wsps förslag på utveckling runt Burlövs station. Bild: Wsp

Genom en tunnel under järnvägen förbinds nordväst med sydöst och härifrån 
nås plattformarna som är övertäckta. Ljusfält i markbeläggningen ger intressanta 

18 Wsp (2011). Burlöv stationsområde.
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mönster på dagen och ljus på kvällar och nätter. Stationsbyggnaden är rund och i 
glas. En pyramidformad hög byggnad för kontor sticker upp bredvid stationen. Ett 
nytt rådhus uppförs i glas och tegel intill Burlöv Center.

Gemensamt för alla förslagen
Arlöv som ort och Burlövs kommun som helhet behöver en tydligare identitet.  Det 
regionala stationsområdet med Burlövs station, Burlöv Center inkluderat, kan bli 
kommunens identitetsbärare.
 
Det är i området runt stationen som tätare bebyggelse med väldefi nierade gaturum, 
platser och parker bör skapas. Området närmast stationen kan då bli attraktivt för 
kontorsverksamhet, tillsammans med handel och bostäder. Kommunen bör sträva 
eft er att utnyttja marken väl genom att bygga så nära spåren som möjligt.

Ett tydligt avgränsat torg bör uppföras mellan Burlöv Center och Burlövs station 
som binds ihop med en förbindelselänk och siktlinje.

Stationen måste lyft as fram, annonsera sig och bli mer synlig, tydlig och lättillgäng-
lig i bebyggelsen.

Burlöv Center bör kläs in med byggnader som vänder sig ut mot gaturum och 
platser.

Det är viktigt med stora, nära cykelparkeringar på båda sidor om stationen.

Bilparkering ska ske som kantstensparkering eller parkering i hus istället för på 
stora markparkeringsytor.

Ett högt landmärke kan byggas vid stationen för att annonsera läget.

Kommunens slutsats
Någon vinnare utsågs inte av ovan beskrivna förslag. Istället är tanken att Burlövs 
kommun och Trafi kverket ska kunna kombinera bra idéer från alla förslagen till 
den slutliga utformningen.

Utan att ta ställning till fi nansieringen av de olika åtgärderna konstaterade Burlövs 
kommun att följande, i de fyra arkitektförslagen, var bäst ur stadsbyggnadssynpunkt:

1. Att alla trafi kslag (bussar, bilar, cyklar, gående) ska mötas vid stationen   
 och att bussarna ska kunna passera spåren.

2. Att den lösning som ger minst nivåskillnader för passagen mellan de båda   
 stationssidorna väljs. Om rälsöverkant eft er ombyggnad hamnar på unge-  
 fär samma nivå som idag (i enlighet med uppgift  från Trafi kverket) innebär  
 det att en underfart är bäst ur höjdsynpunkt.

3. Att underfarten med stationstorget bör placeras så att en tydlig siktlinje   
 mellan Burlövs station och Lommabanans framtida station kan upplevas.

4. Att underfarten bör placeras så att stationstorget inte berör Lillevångsom-  
 rådets småhusområde, det vill säga något (se dock punkten ovan) längre  
 norrut än idag.

5. Att skapa en torgyta under spåren. Det optimala vore att bredd och längd   
 blir lika stora. 9 meter kan upplevas som en trång och otrygg gång.

6. Att bullerdämpning måste ske både på plattformar och runt stationen.

7. Att byggrätter bör kunna placeras nära spåren och stationen.

8. Att vindskydd med karaktär som i Metro arkitekters förslag bör anordnas.

Pendlarparkering vid Burlövs station
När Citytunneln i Malmö invigdes kom Hyllie station i princip att ersätta pendlar-
stationen vid Svågertorp. Vid Hyllie station fanns inte utrymme för samma antal 
pendlarparkeringar som i Svågertorp. När Södra stambanan i Burlövs kommun byggs 
ut till fyra spår kommer Burlövs station också uppgraderas till en pendlarstation. Det 
gör att pendlarparkeringsmöjligheter kommer att behövas vid den nya stationen.

Konsultföretaget Wsp tog år 2009 fram en utredning som undersöker möjligheten 
att lokalisera en pendlarparkering vid stationen. Utredningen redovisar fyra möj-
liga lägen med cirka 1000 parkeringsplatser. Den visar också, beroende av vilket 
alternativ som används, på kostnaderna per uppförd parkeringsplats.19

19 Wsp (2009). Burlövs centrum, infartsparkering 2009-09-02.
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Wsps fyra framtagna förslag på pendlarparkering runt Burlövs station. Bilder: Wsp

De fyra platserna som undersökts är parken mellan Företagsvägen-Rotgatan och 
Södra stambanan, fastigheten Tågarp 15:1 mellan stambanan och Företagsvägen, en 
del av Burlövs Centers parkering samt en yta nordost om Burlövsbadet. Utredningen 
visar att det på nämnda platser fi nns möjlighet att, vid behov, skapa en större pend-
larparkering i närheten av stationen.

Wsp poängtera i analysen av en ny pendlarparkering vid stationen att förutsätt-
ningarna kan komma att förändras när stambanan och det nya Burlöv C byggs ut.

Sedan parkeringsutredningen gjordes har Burlövs kommun antagit en ny översikts-
plan (Framtidsplanen). Den beskriver att ny bebyggelse i form av handel, kontor och 
annan mer personintensiv verksamhet tillsammans med bostäder ska kunna uppfö-
ras i stationsnära läge. Det innebär att pendlarparkeringen i första hand bör lokalise-
ras så yteff ektivt som möjligt, det vill säga i parkeringshus eller underjordiska garage. 
En placering på den nordvästra sidan om spåren skulle vara att föredra.

Trädinventering längs Södra stambanan
En inventering av träd, plantering och övrig miljöskapande grönska i anslutning 
till Södra stambanan, Trädinventering 4-spår, ekonomisk värdering av träd som kan 
beröras av spårbreddningen, gjordes sommaren 2014. Inventeringen visar dels vilka 
träd som om möjligt borde bevaras för sina särskilda kvalitéer, dels kostnaden för 
återplantering och skötsel av ersättningsträd när befi ntliga träd tas ned. För de träd 
som i första hand bör bevaras redogörs under respektive områdesrubrik.

Bussansluting till Burlövs station
En utredning om möjlig framtida bussanslutning till Burlöv C genomfördes 2010 
av Trivector. I utredningen har en samhällsekonomisk kalkyl genomförts för en 
dragning av linje 132 eller 130 via Burlöv C. I beräkningen framkommer att en så-
dan omdragning av linje 132 kan vara samhällsekonomiskt lönsam medan linje 130 
skulle förlora för mycket i restid för att en ny dragning ska bli lönsam.20 

I Region Skånes yttrande över Burlövs kommuns framtidsplan framgår att dagens 
linje 132 om några år kommer att gå via motorvägen mellan Malmö och Lomma. 
En ambition att kollektivtrafi kförsörja relationen Burlöv C-Lomma-Bjärred bör 
därför, enligt Region Skåne, företrädesvis diskuteras genom en ny eventuell linje 
som utgår från Burlöv C. Region Skåne framför även att det skulle vara möjligt 
att dra linje 130 inom Burlöv C, men att det kräver en rationell körväg för att inte 
drabba genomresande alltför mycket.21

Burlövs kommun anser att det är viktigt att koppla den nya regionala tågstationen 
Burlöv C till busstrafi ken för att skapa bytesmöjligheter i resecentret. En omdragning 
av linje 130 kan därför planeras in i omdaningen av stationsmiljön och Kronetorps-
området för att minimera restidsförlusten.

20 Trivector (2010). Bussanslutning till Burlövs station –framtida körvägar för linje 130 och 132.
21 Region Skåne (2013). Yttrande över Framtidsplan för Burlövs kommun 20131209.
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Pågående planering
Järnvägsplan
Trafi kverkets Projekt Flackarp-Arlöv, fyra spår avser att bygga ut Södra stambanan 
från två till fyra spår mellan Flackarp i Staff anstorps kommun och Arlöv i Burlövs 
kommun. Därför tar Trafi kverket fram en järnvägsplan som beskriver hur järnvä-
gen planeras att byggas ut längs hela sträckan. I järnvägsplanen beskrivs även de 
tillfälliga markanspråk som kommer att behövas under byggtiden. Utbyggnaden 
får inte ske i strid med gällande detaljplaner så de detaljplaner som inte medger 
järnvägstrafi k, där utbyggnaden planeras ske, måste ändras. 

Detaljplanering för utbyggnad av järnvägen

Detaljplan för Tågarp 15:5 m fl , Södra stambanan genom Arlöv i rött.

                           
Detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl , Södra stambanan genom Åkarp i orange.

Detaljplaner är juridiskt bindande och beskriver hur marken inom planen får 
användas. Utbyggnaden av Södra stambanan genom Burlövs kommun kommer 
att ta mark i anspråk som i gällande detaljplaner är avsedd för andra ändamål än 
järnvägstrafi k. Eft ersom utbyggnaden av järnvägen inte får ske i strid med gäl-
lande detaljplaner så tas nya fram. I Burlövs kommun pågår därför arbetet med två 
detaljplaner, en i Arlöv (detaljplan för Tågarp 15:5 m fl , Södra stambanan genom Ar-
löv) och en i Åkarp (detaljplan för del av Åkarp 1:68 m fl , Södra stambanan genom 
Åkarp). 

Detaljplanerna behandlar i första hand själva spåren och närmast omgivande mark 
som direkt behöver ses över med anledning av järnvägsutbyggnaden. Båda de-
taljplanerna har varit ute på samråd mellan den 23 oktober och den 23 november 
2014. Detaljplanerna granskas under perioden den 16 mars till den 26 april 2015.

Planprogrammet för Södra stambanan genom Burlövs kommun är inte juridiskt bin-
dande men överensstämmer helt med de delar som ingår i detaljplanerna för själva 
utbyggnaden av järnvägen.



19

Snabbcykelstråk
En förstudie22 för en så kallad ”snabbcykelväg” mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, 
Hjärup och Lund har tagits fram av Trafi kverket. Andra begrepp som används för 
denna typ av cykelväg är till exempel supercykelväg, snabbcykelstråk, cykelhigh-
way, cyclostrada och velostrada. Det fi nns ännu inga tydliga defi nitioner för dessa 
begrepp. Detta skulle behöva defi nieras på nationell nivå. Burlövs kommun upp-
fattar denna cykelväg som ett gent cykelstråk mellan viktiga målpunkler med bra 
kvalitet och så få stopp som möjligt. 

I en avsiktsförklaring23 undertecknad av Trafi kverket Region Syd, Region Skåne, 
Malmö Stad, Burlövs kommun, Staff anstorp kommun och Lunds kommun har de 
olika parterna enats om att stegvis sträva eft er en förbättrad möjlighet att cykel-
pendla mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund. I avsiktsförklaringen an-
vänds begreppet snabbcykelstråk varför detta begrepp används även här i planpro-
grammet för Södra stambanan. 

Projektet med ett snabbcykelstråk syft ar till att förbättra möjligheten till att snab-
bare transportera sig med cykel mellan städerna och är ett led i att skapa hållbarare 
resande i regionen. En av tankarna som har väckts är att cykelvägen skulle kunna 
gå utmed järnvägen och på så sätt dra nytta av dess genhet. Möjligheter att utnyttja, 
för järnvägen nödvändiga, servicevägar skulle i så fall kunna innebära att en hög-
kvalitativ cykelväg kommer till stånd till en lägre kostnad än om järnvägsprojektet 
Flackarp-Arlöv inte hade genomförts.

I Trafi kverkets förstudie har två alternativa lägen för utveckling av ett snabbcykel-
stråk längs Södra stambanan tagits fram på sträckan. Utredningsalternativ väst går 
på den västra sidan om järnvägen från Lund genom Hjärup och Åkarp men på den 
östra genom Arlöv. Utredningsalternativ öst går på den östra sidan om spåren ut-
med hela sträckan. Båda alternativen ansluter till Lundavägens befi ntliga cykelväg 
via Hantverkaregatan. En upprustning av den befi ntliga cykelvägen längs Lundavä-
gen studerats också. 

22 Trafi kverket (2012). Förstudie Supercykelväg Malmö - Lund. Remisshandling 2012-01-04.
23 Trafi kverket (2013). Avsiktsförklaring för förbättrade cykelförbindelser på stråket Malmö-Arlöv-Akarp-Hjä-
rup-Lund. Ärendenummer: TRV 2013/24319.

     
Trafi kverkets två förslag på möjliga lägen för ett framtida snabbcykelstråk längs stambanan genom 
Åkarp. Prickarna visar befi ntliga cykelvägar och vägar som kan användas för snabbcykelstråket. Bild: 
Trafi kverket

Dragningen av snabbcykelstråket genom Burlövs tätorter kan inte liknas med 
sträckorna på landsbygden. Inom tätorterna med den mer urbana miljön måste 
cykelvägen anpassas till befintlig och planerad ny stadsbebyggelse. Vidare är 
en viktig fråga hur snabbcykelstråket leds vidare till viktiga målpunkter inom 
Malmö och Lund. Parallellt med arbetet för ett nytt snabbcykelstråk planeras 
och genomförs upprustning av befintlig cykelväg längs med Lundavägen. Båda 
stråken bedöms behövas samtidigt som kopplingar mellan de två stråken är 
viktiga.
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Trafi kverkets två förslag på möjliga lägen för ett framtida snabbcykelstråk längs stambanan har 
samma läge genom Arlöv. Blå prickar visar befi ntliga cykelvägar och vägar som kan användas för 
snabbcykelstråket medan röda visar befi ntlig cykelväg längs Lundavägen. Bild: Trafi kverket

Vid dragningen och utformningen av snabbcykelstråket är det viktigt att även Burlövs 
kommuns invånare på ett bra sätt kan nyttja den och att kopplingarna till Åkarps sta-
tion och Burlöv C är goda. Burlövs kommun har förordat att cykelvägen går nordväst 
om Södra stambanan i Åkarp. Mellan Hjärup och Åkarp kommer det på den sidan att 
anläggas en till järnvägen hörande serviceväg som kan samutnyttjas av snabbcykelstrå-
ket. 

Stråket kan passera järnvägen i Åkarp via en ny bro över Alnarpsvägen för att ansluta 
till existerande cykelväg längs Sockervägen. Däreft er kan snabbcykelstråket i likhet med 
i förstudiens båda förslag gå vidare på den befi ntliga cykelvägen på den sydöstra sidan 
om stambanan mellan Åkarp och Arlöv för att sedan leda förbi Burlöv C via Hant-
verkaregatan ut till Lundavägen och vidare mot Malmö. Det kommer att krävas nya 
detaljplaner för att förverkliga snabbcykelstråket.

Strukturbild MalmöLund
Ett samrådsunderlag24 för en gemensam strukturbild för Malmö och Lund 2030 har 
tagits fram för att konkretisera det visionsarbete som genomförts inom Malmö-
Lund-samarbetet. 

Illustration från samrådsunderlaget ”Strukturbild MalmöLund”.

24 Malmö stad, Lunds kommun (2013). Strukturbild MalmöLund - En konkretisering av MalmöLund-visionen 
för 2030. Samrådsunderlag maj 2013.
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Rapporten föreslår den fl erkärniga ryggraden som konkretiserad framtidsbild för 
MalmöLund-visionen med sikte på år 2030. Strukturbilden bygger på att varje re-
gional kärna kan utveckla sin unika roll och tillsammans stärka varandra och skapa 
en mångfald av regionala noder i ryggraden mellan Malmö och Lund. Rapporten 
lyft er fram att det för Burlövs del är viktigt att utnyttja potentialen i Burlöv C strate-
giska läge och utveckla området som en regional nod. Detta bedöms som viktigt för 
att bidra till att förverkliga visionen för MalmöLund.

Strukturplan för MalmöLundregionen
Burlöv är tillsammans med Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staff ans-
torp, Svedala, Trelleborg och Vellinge en del av Strukturplan Malmö-Lundregionen, 
ett samverkansorgan mellan de elva kommunerna. Strukturplanen är ett pågående 
arbete kring den framtida planeringen av infrastruktur och fysisk planering i hela 
MalmöLundregionen.

Åtgärdssvalstudie Malmö-Lund
Åtgärdsvalsstudien Malmö-Lund är ett pågående arbete initierat av Trafi kverket 
där även Burlöv, Lund, Malmö och Staff anstorp är representerade. Den syft ar till att 
de berörda kommunerna och Trafi kverket ska kunna enas om åtgärder kopplade 
till stråket. Målen är att säkra en långsiktigt hållbar tillgänglighet i stråket och att 
kollektivtrafi k och cykel stärker sina marknadsandelar gentemot personbilstrafi ken 
samt att detta sker med en smart samordning och nyttomaximering (i enlighet med 
fyrstegsprincipen).

Skelettdetaljplan Kronetorp
I Arlöv fi nns Kronetorpsområdet, ett större relativt obebyggt område om cirka 
100 hektar, inom 1,5 kilometer från Burlöv C. Den nya stationen ger tillsammans 
med Burlöv Center förutsättningar för utbyggnad av bostäder och verksamheter på 
platsen.

En arkitekttävling har hållits för området där det vinnande förslaget burLOVE 
tagits fram gemensamt av Nai Svefa, Nyréns och Sweco. De utarbetar en så kallad 
skelettdetaljplan som styr det yttre ramverket, i form av bland annat kvarter, gator 
och parker, för hur området kommer att kunna utvecklas. I skelettdetaljplanen 
kommer också områdets koppling till Burlöv C att studeras och beskrivas. 

 

ljudmiljö

 

Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen burLOVE i Kronetorpsområdet. Burlöv C skymtas där 
Södra stambanan försvinner ut ur bilden till vänster. Bild: Nai Svefa, Nyréns och Sweco
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Programområden 
Lommavägen

Programområde ”Lommavägen” i rött.

Platsens historia
Lommavägen var det tidiga Arlövs pulsåder. Vägen passerade genom ortens hjärta, 
förbi sockerbruket och vidare över järnvägen. I takt med att Arlöv växte och trafi -
ken ökade både på Lommavägen och Södra stambanan kom passerande allt oft are 
att bli stående vid de nedfällda järnvägsbommarna. I början av 1970-talet gavs 
därför Lommavägen en ny sträckning något österut, nära Medborgarhuset, och 
en nedsänkt planskild korsning med järnvägen. Samtidigt breddades vägen med 
dubbla körfält i vardera riktning. 

Mellan Medborgarhuset och sockerbruket fanns tidigare plats avsatt för ett torg, 
som aldrig kom att färdigställas, med koppling mellan dessa för kommunen så be-
tydelsefulla byggnader. Där fanns även ett kvarter med bebyggelse, som senare revs, 
närmast dåvarande Lommavägen. Eft er att vägen fl yttats används marken närmast 
sockerbruket främst som parkering. 2006 stod nuvarande bibliotek färdigt i kors-

ningen Dalbyvägen-Lommavägen-Lundavägen. Året däreft er blev delar av platsen 
mellan Lommavägen och sockerbruket klar som park. Boklunden, som den kallas, 
ligger i anslutning till den äldre Sockerbruksparken.    

Gällande detaljplan för ombyggnaden av Lommavägen. Det tidigare planerade torget mellan Med-
borgarhuset och sockerbruket tillsammans med Lommavägens tidigare dragning kan ännu avläsas på 
kartan.

På nordvästra sidan av Södra stambanan förlorade området mellan Vintergatan och 
Järnvägsgatan sin naturliga koppling till centrala Arlöv när Lommavägen fl yttades. 
Centrum kom att utvecklas runt korsningen Dalbyvägen-Lommavägen-Lundavä-
gen med tyngdpunkt in på Dalbyvägen istället för Lommavägen. Ett par år eft er 
Lommavägens färdigställande fl yttade Saab-Scania in i nyrenoverade industriloka-
ler vid Kal P Dals gata.
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Uppifrån från vänster till höger: Bommarna fälls över Lommavägen, (1950-tal), Lommavägen från 
sockerbrukets tak (Axel Sjödin, 1969), Medborgarhuset (1950-tal, Studio Bertil Edstand) och vy över 
Lommavägen (1969).

Dagsläge
Kopplingen mellan sockerbruket och Medborgarhuset fi nns idag kvar visuellt 
men saknas i realiteten då Lommavägens sänkning och bredd bildar en svårpas-
serad barriär däremellan. I sockerbrukets snedställda fasad kan gamla Lommavä-
gens sträckning ännu avläsas. Det samma gäller fasaderna nordväst om järnvägen 
där en liten vägsnutt, parallell med Lommavägen, bär namnet Gamla Lommavä-
gen. Platsen framför Medborgarhuset har förminskats på grund av Lommavägens 
dragning. 

                       
Bild tagen från Medborgarhuset där sockerbrukets snedställda fasad skymtas bakom vinternakna 
lövträd. 

Underfarten under järnvägsbron över Lommavägen är idag 24 meter lång. Nordöst 
om Lommavägen fi nns en gång- och cykelväg medan det på västra sidan endast 
fi nns en betydligt smalare gångväg. Gångbanorna binds samman via en gångbro, 
som nås med trappor, och leder över Lommavägen nordväst om stambanan. I ytan 
mellan Gamla Lommavägen och Lommavägen fi nns en trekantsformad park med 
ett moget bestånd med poppel och fågelbär. Den före detta Saab-Scaniafabriken, på 
andra sidan Lommavägen, rymmer idag till viss del ett antal mindre verksamheter. 

Lommavägens dubbla körfält är 7,5 meter i vardera riktningen. Med mittrefugen 
som är 3 meter bred mellan de båda körriktningarna är vägens totala bredd 18 
meter under järnvägen. Mittrefugen smalnas av något före och eft er viadukten. 
Gång- och cykelvägen längs Lommavägens nordöstra sida är knappt 4 meter bred 
medan gångvägen på sydvästra sidan är 2 meter bred. De ligger inte lika djupt 
under stambanan som övriga vägen. Slänterna upp till gång- och cykelvägen samt 
till gångvägen är drygt 3 meter breda vardera. Det gör att hela vägområdet under 
spåren är drygt 30 meter brett.  

Enligt gällande detaljplan, en stadsplan, som färdigställdes 1965 inför Lommavä-
gens ombyggnad, ska vägens höjd under stambanan vara 3,1 meter under havet. Vid 
korsningen Lommavägen-Lundavägen är vägen 3,8 meter över havet. I rondellen där 
Lommavägen, Kal P Dals gata och Hamngatan möts är höjden satt till 2,3 meter över 



24

havet. Planskildheten skapar därför en betydande höjdskillnad. Gångvägen och gång- 
och cykelvägen ligger vid passagen under stambanan cirka 0,6 meter under havet.  

                      
Lommavägen, blickandes mot nordväst, med den under järnvägen nedsänkta körbanan.

Förutsättningar
Lommavägen kommer att sänkas ytterligare något på grund av Södra stambanans 
breddning. Lägsta punkten under järnvägen blir 3,43 meter under havet att jämfö-
ras med dagens 3,1 meter under havet. Den körbara fria höjden under bron är idag 
4,8 meter och kommer vara den samma eft er utbyggnaden. Den befi ntliga järn-
vägsbron med fyra fack kommer att vara kvar men utökas på den nordvästra sidan 
till en sammanlagd bredd om cirka 32 meter. 

Gångbron över Lommavägen kommer att försvinna och i sin funktion ersätts med 
en smalare och mer lättpasserad körbana. Passager kommer därför i framtiden att 
ske i plan. Ett teknikhus för järnvägens behov kommer att placeras just nordost om 
spåren mellan Gamla Lommavägen och Lommavägen.

I Framtidsplan för Burlövs kommun beskrivs att alla vägar för biltrafi k, inom bebyg-
gelsen i Arlöv och Åkarp och innanför motorvägarna, i första hand ska vara tvåfi liga. 
Det innebär att Lommavägen med fördel kan göras tvåfi lig förutom vid korsningarna 
där fyra fi ler fortfarande kan vara att föredra för att minska onödig köbildning.
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper vid Lommavägen är 
inringade. Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar planerad 
detaljplanegräns.

Träd nummer 4-10 är ett moget bestånd av poppel och fågelbär. De är en etablerad 
och miljöskapande vegetation i parken. Träd nummer 33 är en stor pil som med sin 
volym och höjd fungerar miljöskapande. Nämnda träd bör om möjligt bevaras.
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Detaljplaner som berörs

              
Av programområde ”Lommavägen” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 54T, Centrala delen av Arlöv, från 1964, genomförandetiden 
har gått ut (innehåller bland annat Lommavägen, Kärleksgatan och delar av sock-
erbruket), användningar som berörs är bland annat allmänt ändamål, allmän plats 
med gata och park samt industri.

Detaljplan nummer 5, Del av Arlövs municipalsamhälle, från 1935, genomförande-
tiden har gått ut (innehåller Södra stambanan och Lommabanan där de delar sig), 
användningen är i berörd del järnvägsområde.
 
Detaljplan nummer 198, F.d. Saab-området, del av Tågarp 20:7, från 2004, genom-
förandetiden har gått ut (innehåller före detta Saabfabriken), användningen är i 
berörd del industri och allmän plats med park.

Detaljplan nummer 66T, Kv. Tofsmesen m.fl . (Vårboskolan), från 2004, genomföran-
detiden har gått ut (innehåller i berörd del fem bostadsträdgårdar vid Kvarngatan), 
användningen är bostadsändamål.

Detaljplan nummer 59T, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1970, genomför-
andetiden har gått ut (innehåller bland annat Företagsvägen och bebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är i berörd del järnvägsändamål.
            

Förbättringsmöjligheter
Möjligheten att göra broöppningen bredare än vad den är idag fi nns om de inåtlu-
tande brofästena i större utsträckning görs lodräta. Det är beroende av hur mycket 
bron kommer att byggas om. Vid en ombyggnation bör broöppningen om möjligt 
göras mer avrundad vid brofästena. Gång- och cykelvägarna under bron bör sänkas 
för att få in mer ljus i tunneln samtidigt som höjdskillnaden mellan bilväg och 
gång- och cykelväg minskas.

Sektionskiss med Lommavägens körbana avsmalnad och en breddad broöppning.

Lommavägens historiska betydelse bör beaktas. Kopplingen mellan områdena på 
båda sidorna om Södra stambanan och de olika sidorna av Lommavägen gick till 
stor del förlorad när planskildheten byggdes. Kopplingarna bör i så stor utsträck-
ning som möjligt förbättras. Ytan mellan Medborgarhuset och sockerbruket bör 
återspegla byggnadernas samband med varandra och deras historiska betydelse 
för Arlöv. Nya breda trappor och breda övergångställen bör skapas för att knyta 
samman platsen.

Det nya teknikhuset för järnvägsändamål bör integreras i bullerskyddet längs Södra 
stambanan. Gångvägen utmed spåren mellan Järnvägsgatan och Lommavägen bör 
återskapas och blir beroende av teknikhusets placering. 

Platsen med dammen framför Medborgarhuset kan utvidgas när yta frigörs, med 
en bättre koppling till Boklunden och sockerbruket som följd. Lommavägen bör 
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därför, vid en ombyggnad, passera platsen på ett mer respektfullt sätt än i dagens 
sträckning. En skarpare sväng skulle både ge mer plats framför Medborgarhuset 
och kunna fungera som hastighetsdämpare innan korsningen Lommavägen-Lun-
davägen.  

Boklunden och trekantsparken nordväst om järnvägen kan på ett bättre sätt sam-
manlänkas under järnvägen om Lommavägen smalnas av. Inspiration kan tas från 
den så kallade ekodukten mellan Burlövs egnahem och Burlövs kyrkby. De binds 
ihop över motorvägen med en bred bro som planterats med buskar och gräs. I 
Lommavägens fall blir ekodukten under järnvägen och eventuella val av plante-
ringar beroende av de försämrade ljus- och vattenförhållanden som underfarten 
orsakar. Därför blir val av markmaterial, belysning och färg tillsammans med övrig 
utformning avgörande för att knyta samman Lommavägens båda sidor och park-
miljöerna. Delar av fastigheten Arlöv 19:1 mellan Kärleksgatan och Södra stamba-
nan kan göras om till allmän park i anslutning till Medborgarhuset för att ytterli-
gare utveckla parkmiljön. Denna parkmiljö skulle kunna fortsätta på andra sidan 
järvägsbron längs med före detta Saab-Scaniafabriken.

Före och eft er järnvägen kan körfälten föras ihop så att bilvägens totalbredd mins-
kas ytterligare. Ytor frigörs då på båda sidor om vägen. Alternativt kan en smalare 
variant av refugen vara kvar som möjlig yta för plantering som inte skadar refu-
gens markförlagda ledningar.  

                  
Exempel på plantering som fungerar där det förekommer markförlagda ledningar.

                                   
Lommavägens passage under Södra stambanan. Den röda rektangeln illustrerar hur platsen, med 
dammen framför Medborgarhuset, skulle kunna utvidgas när Lommavägen smalnas av. 

Lommavägen kan göras smalare med endast en fi l i vardera körriktningen. Da-
gens väl tilltagna totalbredd ger stora möjligheter att omvandla vägen och den 
närmaste omgivningen. Själva avsmalningen föreslås genomföras så att gatan 
smalnas av liksidigt och vägområdets bredd kan på så sätt minskas. Motortrafi k i 
olika riktning passerar fortsatt i skilda fack under järnvägsbron. Mark frigörs på 
detta sätt på båda sidor om bilvägen.  
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Görs motorkörfälten 3,5 meter breda med en 2 meter bred mittrefug och med 
en bibehållen lutning på slänterna (möjligheten fi nns också att utföra dem som 
stödmurar) till gång- och cykelvägarna blir det tillsammans 15 meter. Ytan som 
frigörs nordost om Lommavägen blir med denna utformning drygt 6,5 meter 
medan den sydvästra blir drygt 8,5 meter bred. I dessa båda ytor kommer de yttre 
bropelarna att stå. 

Nya breda gång- och cykelvägar kan med denna lösning anläggas på båda sidor 
om Lommavägen. På den sydvästra sidan under järnvägsbron kan Boklunden och 
trekantsparken tillåtas växa ihop. Möjligheten fi nns också att om en ny allmän park 
skapas vid fastigheten Arlöv 19:1 koppla den vidare till andra sidan järnvägen. Bro-
öppningens symmetri bibehålls också med en tydlighet för var de olika trafi kslagen 
ska passera. Med en tilltalande utformning kan detta bli Arlövs centrums entré 
som både binder samman orten och visar upp platsens betydelse. Det är viktigt 
att refugen utförs så att den delvis blir överkörningsbar att underlätta underhåll av 
körbanan och passage vid en eventuell olycka. Refugen ska också vara genomsläpp-
lig för regnvatten.
         

     
Skiss med utformningsförslag för Lommavägen.

Gång- och cykelpassage vid Företags-      
vägens slut  

Programområde ”Gång- och cykelpassagen vid Företagvägens slut” i rosa.

Platsens historia
Företagsvägen byggdes ursprungligen ut på 1960-talet när Arlövs företagsby ut-
vecklades i den kil som bildats där Lommabanan och Södra stambanan delar sig. 
Under 1960-talet byggdes Lillevångshuset med bland annat gymnastiksal just söder 
om programområde Gång- och cykelpassage vid Företagsvägens slut. Sedan järnvä-
gen byggdes ut har det inte funnits några planskilda passagemöjligheter på sträckan 
mellan Burlövs station och Lommavägen.  

Dagsläge
Det fi nns möjligheter att passera under Södra stambanan till fots eller med cykel 
vid Burlövs station och Lommavägen. Avståndet mellan de båda passagerna är 
ungefär 1000 meter. Lommabanan kan passeras mellan Företagsvägen och Tå-
garpsvägen, de binds samman med en gång-och cykeltunnel. Från Burlövs station 
är det cirka 500 meter till Kronetorpsvägens passage under järnvägen. 
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Förutsättningar
Projekt Flackarp-Arlöv har bedömt det som rimligt att utreda en ny gång- och 
cykelpassage över eller under spåren i förlängningen av Företagsvägen. Att uppföra 
passagen nu när järnvägen ändå byggs om skulle underlätta det eventuella utföran-
det. Om passagen kommer att byggas beror på hur den kan utföras ur trygghets- och 
tillgänglighetssynpunkt. Kostnaden för genomförandet i förhållande till nyttan av 
passagen kommer också att vägas in.

En passage mellan antingen Industrigatan, Kvarngatan eller Vallgatan på den 
sydöstra sidan av spåren och Företagsvägen på den nordvästra har undersökts av 
Vectura, 2012-09-13, på uppdrag av projekt Flackarp-Arlöv. Tre alternativa lägen är 
utredda både i tunnel- och brolösningar. Vecturas utredning25 förordar en tunnel 
framför en bro eft ersom höjdskillnaden blir betydligt lägre i tunnelalternativet. 
Skillnaden är ungefär 4,5 meter jämfört med 7 meter. Platsen för att anlägga ram-
per i området är begränsad. 

Vecturas tre förslag för en gång- och cykelpassage vid Företagsvägens slut. Bild: Vectura

En tunnel som kopplar till Industrigatan med tillgänglighetsanpassad ramp skulle 
antingen innebära en sänkning av gatan, med anslutningssvårigheter för angräns-
25 Vectura (2012). Utredning av gc-väg under/över järnväg i Arlöv vid järnvägssektion ca 612+000 20120913.

ande bostadsfastigheter som följd, eller en ramp som svänger åt nordost på den 
kommunägda fastigheten Arlöv 19:39 (Lillevången).  

Att ansluta en tunnel till Kvarngatan med tillgänglighetsanpassning innebär att gatan 
måste sänkas eft ersom avståndet mellan järnvägen och gatan inte är tillräckligt för att 
ta upp höjdskillnaden. Mellan Kvarngatan och stambanan är marken privatägd.

Störst plats för att klara höjdskillnaderna bedöms fi nnas mellan Företagsvägen och 
Vallgatan. Den mark som fi nns mellan stambanan och Vallgatan är privatägd och 
därför krävs en ny detaljplan och dialog med markägaren för att möjliggöra en ut-
byggnad här. På den nordöstra sidan kommer en eventuell tunnel att mynna ut där 
det idag ligger en bred bullervall. Marken kan vara förorenad. Denna lösning har 
undersökts och bedömts som den mest lämpliga att genomföra av Structor, 2015-
01-1326. 

              
Structors förslag på en möjlig gång- och cykelpassage mellan Företagsvägen och Vallgatan. Bild: 
Structor

26 Structor (2015). Utredning av Passager under järnväg Burlövs kommun.
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Brunkebergstunneln i Stockholm som exempel från på hur det i en gång- och cykeltunnel kan arbetas 
med gestaltning och ljus.

För att en gång- och cykeltunnel ska bli välanvänd är det viktigt att den upplevs så 
trygg som möjligt. En tunnel ska helst vara överblickbar från anslutande vägar och 
utformas så att den upplevs ljus och öppen. Det bör också fi nnas möjlighet att välja 
en alternativ väg så nära tunnelmynningen som möjligt. De ramper som behövs 
måste vara tillgänglighetsanpassade och får inte luta för kraft igt. 

Detaljplaner som berörs
Detaljplan nummer 49, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1965, genomföran-
detiden har gått ut, (innehåller i princip all bebyggelse mellan stambanan, Väst-
kustvägen, Lommabanan och Kronetorpsvägen förutom bostadsbebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är bland annat industri och järnväg samt allmän plats 
gata och park.

Detaljplan nummer 59T, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1970, genomför-
andetiden har gått ut (innehåller bland annat Företagsvägen och bebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är bland annat bostäder och industri samt allmän plats 
med gata och park.

                     
Av programområde ”Gång- och cykelpassage vid Företagsvägens slut” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 63, Kvarteret Tornugglan, Törnskatan och Vipan, från 1966, ge-
nomförandetiden har gått ut (innehåller fastigheten Arlöv 19:141, Beijer), använd-
ningen är småindustri. 

Detaljplan nummer 128T, Kvarteret Vipan med fl era, från 1984, genomförandetiden 
har gått ut (innehåller bland annat delar av Lillevångsområdet nordväst om Lunda-
vägen), användningen är bland annat allmänt ändamål, bostäder och småindustri 
samt allmän plats med gata och park.

Förbättringsmöjligheter
Att kunna passera stambanan på ett fl ertal ställen ger möjlighet att binda samman 
Arlöv på ett bättre sätt.  Läget mellan Vallgatan och Företagsvägen är ungefär mitt-
emellan Lommavägen och Burlövs station. Det innebär att med en ny gång- och 
cykelpassage här blir det ungefär 500 meter mellan den och de befi ntliga passager-
na. Mellan Burlöv C och Kronetorpsvägens passage under järnvägen är det sedan 
ytterligare ungefär 500 meter. En ny förbindelse vid Företagsvägens slut skulle med 
andra ord ge hela Arlöv passager under järnvägen med ett jämt intervall.
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Om passagen uppförs ska den utföras på ett sätt som gör att den upplevs så trygg 
och tillgänglig som möjligt. Det är möjligt att bygga en tunnel i en rak linje mel-
lan Företagsvägen och Vallgatan. Tyvärr gör höjdskillnaden att tunneln inte kan 
överblickas från de anslutande vägarna. För att, i en rak linje, nå Företagsvägen från 
tunnelmynningen krävs en trappa. En tillgänglighetsanpassad ramp kan utföras i 
parken öster om Företagsvägen. Bullervallen bör vid tunnelmynningen övergå till 
ett bullerskydd så att gång- och cykelvägen inte behöver skära ner genom vallen. 
Mellan Vallgatan och tunnelmynningen kan det fi nnas utrymme för en tillgänglig-
hetsanpassad ramp beroende av markägarens intresse av att en sådan uppförs.

En eventuell gång- och cykeltunnel på platsen behöver utredas vidare för att bästa 
möjliga lösning ska hittas. Om det beslutas att passagen inte ska byggas ut bör 
pengarna som avsatts till genomförandet istället i första hand användas till att för-
bättra passagen vid, och miljön runt, Burlövs station.

            
Blå linje visar möjligt läge för en framtida gång- och cykeltunnel i förlängningen av Företagsvägen.

Burlöv Centralstation (Burlöv C) och        
stationsparken

Programområde ”Burlöv Centralstation (Burlöv C) och stationsparken” i mörkblått.

Platsens historia
När järnvägen mellan Malmö och Lund ursprungligen byggdes ut 1856 fanns ingen 
station i Arlöv. Det dröjde fram till 1871 då den växande sockerbruksverksamheten 
föranledde att en station byggdes ut. Arlövs station placerades mellan sockerbruket 
och Järnvägsgatan. 

En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983, en dryg kilometer nordost om den gamla. 
Den fi ck namnet Burlövs station och förlades mellan Burlöv Center och Arlövs 
företagsby som båda börjat byggas ut i slutet av 1960-talet. Arlövs station revs 1987.
 
Tidigare sträckte sig Tågarpsvägen från Tågarps by, som låg där Limvägen och Ham-
marvägen idag ansluter till Företagsvägen, vidare ut till Lommavägen. Från Tågarps 
by ledde även en väg till Lundavägen i det som idag är Tågarpsstigen. Den vägen 
kopplade samman Lundavägen och Alnarp. Tågarps by bands även samman med 
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Burlövs kyrkby i en vägsträckning som ännu kan avläsas mellan Kronetorps gård och 
Lundavägen. Tågarps by revs 1973 för att ge plats till den framväxande industribyn. 

Flygfoto över Tågarps by från 1945.

På 1960-talet var bostäderna längs dagens Företagsvägen utbyggda. När företags-
byn planerades ansågs bostäderna olämpligt placerade, isolerade mellan tågspåren i 
ett område i övrigt avsett för industriändamål. Trots det har bostäderna blivit kvar. 
Att parkmarken sydväst om Burlövs station inte har bebyggts beror till stor del på 
att bostäderna ansågs behöva en buff ertzon till Södra stambanan. 

Dagsläge
Burlövs station ligger mellan Arlövs företagsby och Burlöv Center. Stationen omges 
av stora verksamhetsbyggnader och parkeringsytor. Miljön upplevs oft a som otrygg 
särskilt på kvällar då betydligt färre människor rör sig i området. Stationen och 
Burlöv Center saknar idag en tydlig koppling trots att många av tågresenärerna har 
centret som målpunkt. Närmast stationen ligger ett nedlagt tryckeri, ett bageri och 
en sopbilsreparatör.

Sydväst om stationen där gång- och cykeltunneln nås från Hantverkaregatan fi nns 
allmän platsmark i form av en trekant som i sin form är en rest av Tågarps bys gamla 
koppling till Lundavägen. Här fi nns cykelparkering och ett antal uppvuxna plante-
rade träd. På den nordvästra sidan om stationen passerar Företagsvägen nära spåren.  

Företagsvägen innesluter tillsammans med stambanan och bebyggelsen runt 
Rotgatan en park i nära anslutning till stationen. I parken förekommer tre plante-
ringsgrupper med träd planterade på 2000-talet. Mellan parken och Södra stamba-
nan fi nns en bullervall som på några ställen planterats med buskar. Bullervallens 
utbredning i parken varierar genom olika brant lutning av vallens sidor. Uppe på 
vallens krön fi nns en väl upptrampad stig. Vallen och all planterad växtlighet ligger 
inom av Trafi kverket ägd mark. En del av marken ska enligt befi ntligt avtal övergå 
till kommunen. I övrigt är parken gräsbevuxen bortsett från tre träd vid Rotgatan 
och ett vid Företagsvägens vändplats. Idag saknar parken, som är den enda gröna 
platsen i Arlövs företagsby, en tydlig koppling till stationen.

                       
Bakom det nedlagda tryckeriet skymtas Burlövs station. Här kommer entrén till den nya stationen att 
ligga.

Stationen har två sidoplattformar som är ungefär 250 meter långa och ligger mitt-
emot varandra. Spåren ligger här ungefär en meter över omgivande mark. Båda 
plattformarna nås från sydväst via trappor eller ramper intill gång- och cykeltun-
neln. Den sydöstra plattformen nås även via en trappa som ansluter till verksamhe-
terna utmed Hantverkaregatan.
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Förutsättningar
En ny tågstation med frekventa tågstopp, cirka tio per timme, och direktförbindel-
ser med bland annat Köpenhamn och Göteborg, men också övriga Skåne tillsam-
mans med Blekinge och södra Småland, ger platsen ett helt nytt mer centralt läge 
i hela regionen. I enlighet med Burlövs kommuns översiktsplan (Framtidsplanen) 
ska området Kronetorp bebyggas med en helt ny stadsdel. Samtidigt ska Arlövs 
företagsby inrymma mer personintensiva verksamheter. Det innebär att Burlövs 
station också får ett mer centralt läge i orten. Det ger förutsättningar för att utveck-
la hela stationsområdet.

Planering för att möjliggöra trafi kering med Pågatåg på Lommabanan pågår. 
Ambitionen är att en första etapp ska öppnas för trafi k vid tidtabellskift et 2020. I 
en andra etapp arbetar Burlövs kommun för en ny station öster om spåret mellan 
Tågarpsvägen och Företagsvägen. 

En ny station på Lommabanan bör enligt Burlövs kommuns framtidsplan bli Ar-
lövs station. På så sätt fi nns en lokalstation i Arlöv och en i Åkarp medan Burlövs 
station med betydligt fl er tågavgångar blir Burlöv Centralstation (Burlöv C). Även 
Trafi kverket har uttryckt sig positiva till Burlövs stations namnbyte. Därför bör 
stationen byta namn när den byggts om. 

Ett nytt stationstorg ska skapas sydöst om Burlöv C. Nya byggrätter för icke störan-
de verksamheter, kontor och bostäder ska omge torget. Skyddsavstånd till järnvä-
gen och bullerproblematiken behöver beaktas och lösas. 

Plats behöver avsättas till möjliga busshållplatser längs Hantverkaregatan. De ska 
fungera både för ersättningsbussar och framtida eventuella region- eller stadsbus-
sar. Cykelparkeringar behövs i nära anslutning till uppgångarna till alla de nya 
plattformarna. I Framtidsplan för Burlövs kommun beskrivs att andelen resor till 
fots, per cykel eller med kollektivtrafi k ska öka till minst 2/3 av alla resor. Därför 
blir antalet cykelparkeringar och deras placering vid stationen mycket viktiga. Även 
bilparkeringar för pendlare behöver anordnas i nära anslutning till stationen. Plats 
för hämtning och lämning med taxi och bil bör också ses över.

Stationen kommer att byggas ut med två nya mellanplattformar där två spår passe-
rar varje sida av plattformarna som görs betydligt längre än dagens. Det innebär att 
plattformarna måste nås ovanifrån eller underifrån för att undvika att resenärerna 
behöver passera spåren. En ny tunnel ger lägre höjdskillnad än en brolösning. Där-

för kommer en undergång byggas ungefär 50 meter nordost om den gamla gång- 
och cykelvägen. Därifrån nås de nya plattformarna via trappor och hissar. Burlövs 
kommun har beslutat att höjden i tunneln om möjligt ska möjliggöra för passage 
med buss. Tunneln ska även ha en bredd om 15 meter. Rälsöverkant antas vara 7,3 
meter över havet när järnvägen byggts om. Brotjockleken från rälsöverkant antas 
vara 1,8 meter. Utifrån dessa antaganden blir tunnelgolvet under järnvägen ungefär 
0,7 meter över havet om full fri höjd om 4,7 meter ska uppnås i öppningen. Det 
innebär, med Företagsvägen 6,1 meter över havet och Hantverkaregatan 6,3 meter 
över havet, en höjdskillnad på 5,4 meter respektiver 5,6 meter.
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Sektion B-B, Skala 1:500

Sektion C-C, Skala 1:500

Sektioner som visar höjdskillnader med en gång- och cykelpassage under Burlöv Centralstation. 
Bilder: Wsp
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Företagsvägen passerar i en sväng nordväst om stationen. När stambanan byggts 
ut kommer järnvägsområdet tangera dagens sträckning av vägen. Företagsvägen 
måste byggas om och sänkas för att möjliggöra busstrafi k under järnvägen. I Före-
tagsvägen ligger ett antal ledningar som är mycket kostsamma att fl ytta.

 
Eft ersom Södra stambanan kommer att
breddas åt nordväst för att ge plats åt två
nya spår innebär det att även bullervallen
nordväst om stationen behöver fl yttas. 
Utvidgningen kommer att ske på 
bekostnad av en del av parken och 
träden. Vallen blir 5,5 meter hög med ett
1 meter högt bullerskydd på vallkrönet. 
Söder om parkeringen vid Rotgatan ska 
ett till järnvägen hörande teknikhus 
placeras. Byggnaden ska kunna angöras 
med fordon för underhållsändamål. En 
dagvattendamm ska anordnas i parken.
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper vid Burlöv C är inringade. 
Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar planerad detaljplanegräns.

Träd nummer 53-54 är två väldigt stora individer björk som är rumsskapande och 
om möjligt ska bevaras. Träd 81-83, 86-87 och 91-92 är planterade pilträd som 
både fungerar rumsskapande och bidrar till en grön stationsmiljön. Nämnda träd 
ligger i den framtida stationsmiljön och ska inte förhindra torgets utformning men 
bör om möjligt bevaras. 

Detaljplaner som berörs
Detaljplan nummer 49, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1965, genomföran-
detiden har gått ut (innehåller i princip all bebyggelse mellan stambanan, Väst-
kustvägen, Lommabanan och Kronetorpsvägen förutom bostadsbebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är bland annat industri och järnväg samt allmän plats 
med gata och park.

Detaljplan nummer 59T, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1970, genomför-
andetiden har gått ut (innehåller bland annat Företagsvägen och bebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är bland annat bostäder och industri samt allmän plats 
medgata och park.

Detaljplan nummer 73, Centrum i Burlövs kommun, från 1970, genomförandetiden 
har gått ut (innehåller bland annat Lundavägen, Hantverkaregatan, Kronetorpsvä-
gen och del av marken mellan Hantverkaregatan och stambanan), användningen är 
bland annat service, hantverk och industri samt allmän plats med gata och park.

Illustrationsskiss 
som visar Burlöv 
C och hur mycket 
yta som i enlighet 
med Structor, 
skulle behöva tas 
i anspråk för att 
sänka omgivande 
gator vid en lös-
ning där buss kan 
passera stationen 
Bild: Structor
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Detaljplan nummer 162, Burlövs centrum, Tågarp 15:4, från 1995, genomförande-
tiden har gått ut (innehåller bland annat, Hantverkaregatan och Burlöv C), an-
vändningen är bland annat allmän plats med gata och park, vid Burlövs station är 
Hantverkaregatan en återvändsgata, samt handel.

Detaljplan nummer 67, Kv. Skogvången m.m., från 1967, genomförandetiden har 
gått ut (innehåller bebyggelsen runt Hammarvägen), användningen är i berörd del 
allmän plats med gata och park.

               
Av programområde ”Burlöv Centralstation (Burlöv C) och stationsparken” berörda detaljplaner.

Förbättringsmöjligheter 
Det korta avståndet mellan framtidens Burlöv C och Arlövs station inbjuder till 
tågbyten mellan stationerna. De binds samman av Företagsvägen på en sträcka där 
båda stationerna kommer vara fullt synliga. Denna sträcka kommer istället för att 
vara isolerad, vilket 1970-talets planering visade oro för, bli extremt tillgänglig. För att 
så många som möjligt ska kunna dra nytta av kollektivtrafi ken kan utvecklingen av 
mer personintensiva verksamheter i Arlövs företagsby och så småningom även nya 
bostäder bli aktuellt vilket framgår i Burlövs kommuns framtidsplan.

Tunneln under Södra stambanan blir stationens och plattformarnas enda entré. 
Därför blir tunnelns utformning viktig för hur stationen ska upplevas. En öppnare 
och ljusare tunnel skapar förutsättning för en tryggare upplevelse. Att, i tunneln och 
uppgångarna till plattformarna, minimera antalet skarpa hörn mjukar upp miljön 
och ger förutsättning för en mer inbjudande upplevelse. En ny bredare och högre 
tunnel under spåren kan även ge möjlighet för busstrafi k att passera under järnvä-
gen. Höjdskillnaden och tillgängligheten behöver beaktas, oavsett om busstrafi k ska 
kunna passera eller inte. Information om Burlövs kommun bör möta resenärerna i 
stationsentrén. 

                      

                      
Illustrationsskisser av tunneln med trappor, hiss samt gång- och cykel under Burlöv C. Bilder: Wsp
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Cykelparkeringar ska anordnas, gärna med off entliga cykelpumpar, i nära anslut-
ning till stationens entré både från nordväst och sydost. Eventuellt kan parkeringen 
integreras i ett bilparkeringsgarage. Behovet av antalet cykelparkeringar kan endast 
uppskattas. Normalt tar 20-40% av tågresenärerna cykeln till stationen men be-
hovet är också beroende av antalet tågresenärer. Enligt resandeprognos för Burlöv 
C bedöms stationen ha cirka 8 200 av- och påstigande per vardag vid mitten av 
2020-talet. Hälft en av resenärerna förväntas vara påstigande. Om 40 % av de påsti-
gande cyklar ger det ett behov av cirka 1 640 cykelparkeringsplatser. Men parke-
ringbehovet kan i ett längre perspektiv visa sig bli betydligt större eft ersom Burlövs 
kommun och grannkommunernas ambition är att fl er ska välja att cykla eller gå till 
tåget i framtiden.  Därför bör beredskap för att utvidga cykelparkeringsplatserna 
fi nnas.

Burlöv C kan även vara ett bra läge för en cykelreparatör och cykelhandlare. Syd-
ost om stambanan i anslutning till stationens entré ska det nya stationstorget ligga. 
Torget bör placeras nordost om kopplingen mellan entrén och Hantverkaregatan. Det 
ger förutsättningar för ny bebyggelse med sydvästfasad direkt mot torget. Bebyggel-
sen kan med fördel tillåtas bli högre för att signalera stationens centrala läge i orten. 
Kommunhuset skulle till exempel kunna fl ytta hit. Höjdskillnaderna mellan tunnel-
golvet under järnvägen och anslutande vägar behöver beaktas i torgets placering.
                       

                       
Illustrationsskiss av Burlöv C med torg och stationsentré. Bild: Metro arkitekter

Torget kan avslutas mot sydväst av en cykel- och gånggata (som eventuellt också 
kan vara tillgänglig för buss) som leder till stationens entré, mot sydost av Hant-
verkaregatan och i nordväst av stambanan. Bebyggelse längs torgets sidor bidrar 

till att skapa ett intimare rum. Bebyggelsens höjd sydväst och sydost om torget bör 
studeras för att inte i för stor utsträckning skugga stationsentrén och torget. Denna 
bebyggelse kan byggas i souterräng för att möta nivåskillnaderna ner mot stations-
entrén. Översvämningsrisken behöver dock beaktas.

Ny eventuell bebyggelse vid torgsidan mot stambanan behöver särskilt beakta sta-
tionsentrén. Även där är ljusförhållandena viktiga så kvällssolen i så liten utsträck-
ning som möjligt skuggas. Bullerskydden runt torget bör bestå av byggnader i så stor 
utsträckning som möjligt. I de fall bullerskydden blir synliga är det viktigt att lägga 
särskild vikt vid gestaltningen. Alla byggnader runt torget bör innehålla ett fl ertal en-
tréer mot torget samtidigt som entrévåningarna blir detaljerade för att främja en mer 
mänsklig skala och kontakten mellan byggnaderna och torgen. Trottoarerna runt tor-
get bör där det är lämpligt vara tillräckligt breda för att rymma eventuella trädplante-
ringar, cykelparkeringar och verksamheter som vill nyttja ytan utanför sin entré. 

I vidare planering av bebyggelse nära järnvägen behöver åtgärder vidtas för att bul-
ler- och risksituationen ska klaras av med så liten ytanvändning och så få baksidor 
som möjligt.

Torget kan byggas mer eller mindre plant medan gatan mot stationsentrén tillsam-
mans med Hantverkaregatan tar upp lutningen mellan stationsentrén och omgiv-
ningen. Plats fi nns för tillgänglighetsanpassning för gående samtidigt som breda 
längsgående trappor kan knyta torget till de omgivande två gatorna. En möjlighet 
är att låta torgets höjd över havet bestämmas utifrån var höjden på korsningen mel-
lan den eventuella buss-, cykel- och gånggatan och Hantverkaregatan placeras till 
följd av höjdskillnaderna. Längsgående trappor kan sedan leda ner till torget från 
Hantverkaregatan medan de leder upp från den nya entrégatan. Möjligheten fi nns 
då att skapa cykelparkering, gärna med integrerad cykelreparatör, under själva 
torget med anslutning till stationsentrén.

En pendlarparkering för bilar kan byggas som en kommersiell anläggning på någon 
av de fastigheter som ligger nära stationen. Fastigheten Tågarp 16:72, nordväst 
om Burlövs station, skulle kunna hysa ett sådant nytt parkeringshus för bil- och 
cykelpendlare. I byggnaden kan även fi nnas plats för kontor och andra verksam-
heter såsom till exempel cykelhandel och cykelreparatör. Byggnaden kan utföras i 
souterräng med åtminstone en entré mot, och på samma höjd som, platsen framför 
stationsentrén. Här är ett utmärkt läge för någon typ av café-, kiosk- eller gatuköks-
verksamhet.   
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En pendlarparkering kan även byggas ut vid stationen på den allmänna platsmark 
som idag är park med en bullervall söder om Företagsvägen. Parkeringen kan där 
utföras som ett parkeringshus med bullerdämpande eff ekt i det som är tänkt som 
bullervall. Lösningen förutsätter att en ny detaljplan tas fram.

                        
Bild från Lilla torg i Malmö där växtlighet, markmaterial, bänkar och andra off entliga ”möbler” till-
sammans med den omgivande bebyggelsen skapar miljön.

Mellan det framtida järnvägsområdet och dagens Hantverkaregatan är det knappt 
80 meter. Ju längre avstånd däremellan desto större del av höjdskillnaden kan tas 
upp. Samtidigt ska inte avståndet bli så stort att torget upplevs öde. Som jäm-
förelse kan Sankt Knuts torg och Lilla torg i Malmö nämnas. De är knappt 80 
respektive 70 meter långa och cirka 40 respektive 50 meter breda. Då är omgi-
vande gator inte inräknade runt Sankt Knuts torg som också ramas in av plante-
rade uppvuxna träd. Båda torgen är tydligt avgränsade med byggnader i två-fem 
våningar.

På den nordvästra sidan av järnvägen är platsen för att ta upp höjdskillnaden innan 
den anslutande vägen betydligt mer begränsad. Företagsvägen måste sänkas ner be-
tydligt för att busstrafi k ska kunna passera. Det är sedan möjligt att låta Företagsvä-
gen stiga från entrén upp till marknivån. Gång- och cykelvägar ska oavsett lösning  
göras tillgänglighetanpassade längs Företagsvägen. 

I lösningen där Företagsvägen sänks krävs bland annat en cirka 4,5 meter hög 
stödmur på vägens västsida. Oavsett om Företagsvägen sänks för att klara den 

lutning som krävs för busstrafi k eller gång- och cykeltrafi k så kommer stödmuren 
bli över 4 meter hög. Stödmuren kommer att vara i fonden för de tågresenärer 
som ska besöka nordöstra Arlöv när de lämnar stationen. Stödmurens gestaltning 
är därför mycket betydelsefull för avstigandes upplevels av mötet med Burlövs 
kommun. Alternativ till nämnda sänkning av Företagsvägen är att om möjligt 
istället försöka lösa tillgängligheten för gång- och cykel via ramper vid sidan av 
Företagsvägen. Detta måste utredas vidare i projekteringen av stationen.

Någon form av grönt inslag som kopplar vidare från stationsentrén mot Stations-
parken borde anordnas söder och öster om Företagsvägen. Ytan mellan Före-
tagsvägen och entrén bör vara så plan som möjligt för att skapa en plats framför 
ingången. Parken kan omgestaltas när bullervallen fl yttas. Dagvattendammens 
vatten kan bidra positivt till parkens utformning. Bullervallen ska återplanteras och 
kan utformas för att skapa olika delar i parken. De två stora björkarna längst ut på 
Rotgatan är rumsskapande och bör bevaras.
 

                      
Gång- och cykeltunneln vid stadshuset i Malmö där växtlighet klär sidorna mot Föreningsgatan.

Teknikhuset för järnvägsändamål bör i största möjliga mån integreras i bullerval-
len. En mindre grusad väg som i sitt utseende och placering kopplas samman med 
övriga stigar i parken kan möjliggöra angöring från Rotgatan. Placeringen av tek-
nikhuset och bullerskyddet i förhållande till järnvägen kan ge möjlighet till prome-
nader på vallens krön förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt.
En ny tunnel under Södra stambanan kan beroende av utformning möjliggöra för 
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passage med busstrafi k. För att den lösningen ska bli möjlig att utnyttja så eff ektivt 
som möjligt i framtiden bör även Företagsvägen och Tågarpsvägen kopplas sam-
man för busstrafi k under Lommabanan och vidare till Lommavägen. Det skulle 
återknyta till den historiska kopplingen mellan Kronetrops gård via Burlöv C (före 
detta Tågarps by) och Lommavägen. Vid behov av att i framtiden vända en buss vid 
stationen kan Hammarvägen som är utförd i en slinga användas.  

Hammarvägen som är utförd i en slinga markerad i rött.
 

Burlövs kommun arbetar i dialog med Skånetrafi ken och Burlöv Center för en ny 
busshållplats för buss 130, ersättningsbussar samt eventuella andra stads- och region-
bussar vid Burlöv C och det nya stationstorget. Det skulle möjliggöra smidiga byten 
mellan tåg och buss. Plats fi nns vid Hantverkaregatan men gatans höjdskillnader be-
höver ses över så de inte förhindrar en framtida bushållplats här. Denna busshållplats 
kan även fungera som plats för ersättningsbussar. Vid framtida behov fi nns möjlighet 
att anordna eventuella nya busshållplatser i själva tunneln eller längs Företagsvägen.
Den nya linjesträckningen av buss 130 blir med angöring vid stationen något längre 

än dagens. Ambitionen är att genom anpassning av den byggda miljön prioritera 
kollektivtrafi ken. Det kan till exempel ske genom separata busskörfält och bussga-
tor samt prioritering i korsningar. Kollektivtrafi kens attraktivitet är oft a beroende 
av restiden. Därför kommer planeringen av busslinjens framtida sträckning ske i 
sammarbete med både Skånetrafi ken och Burlöv Center. Förutsättningarna för att 
busslinjens sträckning via Burlöv C inte orsakar några längre restidsförluster är 
goda då det fi nns planer på att omdana stora delar av omgiviningen när tågstatio-
nen byggs om. 

Den nya sträckningen skulle innebära att busshållplats Burlöv Center fl yttas till nya 
Burlöv C. Det gör att boende i Svenshögsområdet får något längre till sin närmsta 
busshållplats. Samtidigt arbetar Burlövs kommun för en ny hållplats längs Lunda-
vägen nordost om korsningen med Kronetorpsvägen för att möta den framtida ut-
byggnaden av Kronetorpsområdet. I enlighet med det vinnande förslaget i arkitekt-
tävlingen i Kronetorpsområdet, burLove, ska rondellen byggas om till en korsning 
och på så sätt bli mer inbjudande för gångtrafi k och kollektivtrafi k. Den befi ntliga 
busshållplatsen, Rapsvägen, för buss 172 söder om Svenshögsområdet på Dalbyvä-
gen servar också området. 

                      
Pågatåg vid befi ntlig gång- och cykeltunneln vid Burlövs station.
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Kronetorpsvägen

Programområde ”Kronetorpsvägen” i ljusblått.

Platsens historia
Kronetorpsvägen byggdes ursprungligen ut på 1960-talet och kopplade samman 
Lundavägen med den nybyggda Västkustvägen. När vägen stod klar låg den en bra 
bit utanför bebyggelsen i Arlöv samtidigt som den möjliggjorde för en utbyggnad 
av Arlövs företagsby. Rondellen i korsningen Kronetorpsvägen-Lundavägen tillkom 
i början av 1970-talet i samband med att Burlöv Center uppfördes. 

Dagsläge 
Kronetorpsvägen är, som när den uppfördes, i första hand anpassad för motortra-
fi k. Under järnvägsbron passerar två mycket breda motortrafi kskörfält om sam-
manlagt ungefär 14,5 meter. Sydväst om vägen fi nns en ungefär 1,5 meter bred 
gångväg medan cykelväg helt saknas. 

Broöppningen är ungefär 17 meter bred. Vägen skär djupt ner i förhållande till den 
omgivande marken. Under bron är höjden över havet 1,2 meter. På den sydöstra 

sidan är angränsande mark knappt 8 meter över havet och på den nordvästra cirka 
5,5 meter över havet. Dagens bro är en konstruktion med räta vinklar och en stöd-
pelare i mitten. 
     
Idag är infarten från Kronetorpsvägen till Burlöv Center och Burlövs station en tra-
fi klösning med ett antal ytkrävande parallella vägar som orsakar onödiga omvägar 
för biltrafi ken.

Förutsättningar 
Järnvägsbron, över Kronetorpsvägen, behöver breddas för att ge plats åt de två 
nya spåren. Det innebär att en helt ny bro kommer att byggas. Lägsta punkten på 
Kronetorpsvägen under bron blir, eft er järnvägens utbyggnad, 0,6 meter över havet. 
Nya gång- och cykelvägar ska tillföras på båda sidor om vägen. 

I enlighet med vinnande tävlingsförslaget i Kronetorpsområdet, burLove, kommer ny 
bebyggelse och nya tvärgator att uppföras i anslutning till Kronetorpsvägen sydväst 
om vägens brokorsning med Hantverkaregatan. Hur detta ska lösas i detalj med 
angöring till bland annat Burlöv C och Burlöv Center studeras vidare i den skelettde-
taljplan som tas fram för hela Kronetorpsområdet. 

                 
Detalj med Kronetorpsvägen och Södra stambanan från det vinnande förslaget i arkitekttävlingen  
burLOVE i Kronetorpsområdet. Bild: Nai Svefa, Nyréns och Sweco
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Detaljplaner som berörs

               
Av programområde ”Kronetorpsvägen” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 49, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1965, genomför-
andetiden har gått ut (innehåller i princip all bebyggelse mellan stambanan, Väst-
kustvägen, Lommabanan och Kronetorpsvägen förutom bostadsbebyggelsen runt 
Rotgatan), användningen är bland annat industri och järnväg samt allmän plats med 
gata och park.

Detaljplan nummer 73, Centrum i Burlövs kommun, från 1970, genomförandetiden 
har gått ut (innehåller bland annat Lundavägen, Hantverkaregatan, Kronetorpsvä-
gen och del av marken mellan Hantverkaregatan och stambanan), användningen är 
bland annat service, hantverk och industri samt allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 60, Nordöstra delen av Arlövs samhälle, från 1965, genomför-
andetiden har gått ut (innehåller Kronetorpsvägen med den närmaste bebyggel-
sen mellan Södra stambanan och Västkustvägen), användningen är industri samt 
allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 82T, Tågarp 15:1 m.fl ., från 1973, genomförandetiden har gått 
ut (innehåller bebyggelsen mellan Södra stambanan och Västkustvägen nordöst om 
Testvägen), användningen är industri samt allmän plats med gata och park.

Förbättringsmöjligheter
Det är eventuellt möjligt att bygga den nya bron som en enfackskonstruktion utan 
mittpelare. Då kan motortrafi kskörfälten smalnas av till 8 meter medan gång- och 
cykelvägar, föreslagsvis kan göras 3-4 meter breda på vardera sidan beroende av 
hur bred broöppningen blir. De kan höja sig något över bilvägen för att minska 
höjdskillnaden för gående och cyklister. Mellan gång- och cykelväg och bilväg kan 
planterade stödmurar utnyttja resterande bredd i broöppningen. Byggs bron i två 
fack med en pelare i mitten är det konstruktionsmässigt möjligt att vidga broöpp-
ningen. Med en mittpelare kan motortrafi kskörfälten behöva göras bredare än sam-
manlagt 8 meter för att möjliggöra framkomlighet med breda transporter.

Den nybyggda bron bör utföras med en mjukare övergång mellan tak och vägg ge-
nom en mer rundad broöppning, vilket är möjligt då fordonstrafi ken förfl yttas till 
broöppningens mitt. Blir det konstruktionsmässigt svårt med en sådan utformning 
kan bron förses med en illustrerad linje som syft ar till att ge öppningen mjukare 
kanter. 

Skiss som visar hur en illustrationslinje kan ge upplevelsen av en mjukare broöppning.

För att minska lutningen mellan brokorsningen Hantverkaregatan-Kronetorpsvä-
gen och ny föreslagen väg fi nns möjligheten att ta upp en del av höjdskillnaden i 
anslutande nya vägar. Den procentuella lutningen kan då sänkas till, enligt Tra-
fi kverket, god standard om 6 procent. Ny framtida bebyggelse i souterräng kan 
placeras i anslutning till Kronetorpsvägen söder om bron med Hantverkaregatan 
förutsatt att det fungerar ur översvämnings- och säkerhetssynpunkt. Infarten till 
Burlöv Center och blivande Burlöv C måste noga studeras när Kronetorpsvägen 
och nya anslutande vägar byggs om. 
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E6/E20 med omgivningar

Programområde ”E6/E20 med omgivningar” i grönt.

Dagsläge
Motorvägen passerar över Södra stambanan, en avtagsväg in till Åkarp samt norr-
gående trafi k från Västkustvägen till E6/E20 i Alnarps trafi kplats. Här fi nns också 
en kulvert med Alnarpsån och en gång- och cykelväg som binder samman Åkarp 
med Arlöv längs stambanan. Alnarpsån passerar sedan stambanan i höjd med slu-
tet av Testvägen i Arlövs företagsby på sin väg mot havet.

Motorvägen E6/E20 är en stor källa till buller i Åkarp. Trots det saknas bullerdäm-
pande åtgärder i stor utsträckning. Där Västkustvägens norrgående fi ler delar sig 
under E6/E20 växer sex stora pilträd som fungerar rumsskapande och som kom-
mer leva länge om de inte skadas.

                       
Pilträden vid Västkustvägens avfart in i Åkarp.

Förutsättningar 
Södra stambanan kommer att sänkas ned cirka 6 meter genom Åkarp för att kom-
ma till rätta med bullerproblematiken. Eft ersom tågtrafi ken ska kunna fortgå under 
själva byggtiden kommer tillfälliga spår att behöva uppföras. De tillfälliga spåren 
kommer från sydväst att påbörjas cirka 300 meter sydväst om E6/E20. Däreft er på-
börjas den permanenta nedsänkningen. På grund av ombyggnaden kommer gång- 
och cykeltrafi k att hänvisas till Lundavägen under byggtiden.

Platsens historia
Dagens E6/ E20 kopplade ursprungligen åt söder 
till den på 1950-talet nybyggda Autostradan mel-
lan Malmö och Lund medan den fortsatte mot 
Landskrona och Helsingborg i norr. 

På 1960-talet byggdes Västkustvägen med en avfart 
från dagens E6/E20 vid Södra stambanan. Yttre 
ringvägen stod sedan färdig år 2000. Det innebar 
bland annat en stor utbyggnad av Kronetorps 
trafi kplats.
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Motorvägsbron över Södra stambanan kommer att behöva byggas om för att ge 
plats för de tillfälliga och de nya spåren. Det innebär att en öppning byggs där 
spåren går idag och ytterligare en något söder ut för de tillfälliga spåren. Alnarpsån 
kommer att kulverteras under motorvägen söder om öppningen för de tillfälliga 
spåren. 

När de tillfälliga spåren tas bort under E6/E20 kommer broöppningen att fi nnas 
kvar. Den kommer att vara byggd med en bottenplatta som ligger för högt för att 
Alnarpsån ska kunna fl yttas in i öppningen när de tillfälliga spåren försvinner. 
Öppningen kommer däremot kunna användas för gång- och cykeltrafi k. Alnarp-
såns passage under Södra stambanan vid Testvägen kommer att fl yttas cirka 350 
meter åt nordväst.

                       

Grundvatten 

 
 

Alnarpsåns nya dragning i rött. Befi ntlig dragning i blått. Kulverteringen behålls för dagvattenavrin-
ning från Kronetorpsområdet. Bild: Trafi kverket

Projekt Flackarp-Arlöv, fyra spår kommer att utföra bullerskyddsåtgärder längs 
E4/E20. Dels är det för att åtgärda det gemensamma bullret från Södra stambanan 
och E6/E20 dels för att få avsättning för en del av de jordmassor som nedsänkning-
en orsakar. Det innebär att nya bullervallar och bullerskydd längs E6/E20 kommer 
att uppföras mellan Bolmörtsvägen i norr och cirka 200 meter norr om Lundavägen 
i söder. Närmast Lundavägen fi nns redan en bullervall samtidigt som motorvägen 
där är något nedsänkt.
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper, vid Västkustvägens avfart 
in i Åkarp, är inringade. Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar 
planerad detaljplanegräns.

Västkustvägens avfart in i Åkarp kommer att fl yttas något åt norr när Södra stam-
banan byggs om. I området växer fem pilträd markerade med 712-787. De bör om 
möjligt bevaras för att vid entrén till Åkarp kunna behålla den uppvuxna trädmil-
jön som till stora delar är signifi kativ för orten.

Detaljplaner som berörs
Detaljplan nummer 143, Burlövs fritidscenter, Tågarp 17:1 m.fl ., från 1988, ge-
nomförandetiden har gått ut (innehåller största delen av ytan mellan Lundavägen, 
Södra stambanan, Mossvägen och Kronetorpvägen), användningen är bland annat 
järnväg och fritidsområde samt allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 82T, Tågarp 15:1 m.fl ., från 1973, genomförandetiden har gått 
ut (innehåller bebyggelsen mellan Södra stambanan och Västkustvägen nordöst om 
Testvägen), användningen är industri samt allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 221, Tågarp 15:141 i Arlöv, från 2008, genomförandetid till 
2018, (innehåller fastigheten längst ut på Testvägen), användningen är bilhandel 
och/eller annan sällanköpshandel, industri, kontor (ej hotell). 
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Av programområde ”E6/E20 med omgivningar” berörda detaljplaner.

     
Detaljplan nummer 71, Sockerbruksjorden, Åkarp 7:25 och 8:8, från 1969, genom-
förandetiden har gått ut (innehåller i berörd del sydligaste delen av Sockervägen), 
användningen är här allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 76, Sockerbruksjorden, Åkarp 7:25 och 8:1, från 1971, ge-
nomförandetiden har gått ut (innehåller Vågmästarevägen, Tvättmästarevägen 
och Brännmästarevägen med omgivande bebyggelse), användningen är bostäder, 
garage och parkering samt allmän plats med gata och park.

Förbättringsmöjligheter
Broöppningen för de tillfälliga spåren kan användas för en framtida snabbcy-
kelväg och en gångväg mellan Arlöv och Åkarp samt vidare mellan Malmö och 
Lund.

Bullerskydden längs E6/E20 kommer att förbättra bullersituationen i Åkarp men 
de kommer också att uppföras i ett område med uppvuxna träd. De mest betydel-
sefulla träden bör i möjligaste mån sparas och de nya bullervallarna planteras med 

grönska och träd. Samtidigt kommer Trafi kverket att använda de jordmassor som 
nedsänkningen orsakar till uppförandet av  bullervallarna. Även de pilar som växer 
i Västkustvägens norrgående grens delning bör i möjligaste mån bevaras.

     

 
Illustration av värdefull vegetation längs  ”E6/E20 i Åkarp. Den vänstra bilden visar vegetation norr 
om Alnarps trafi kplats medan den högra visar vegetation söder därom. Bilder: Tengbom

Exempel på värdefulla träd längs E6/E20.
Bilder: Tengbom
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Alnarpsvägen-Sockervägen och Åkarps-
dammen

                     
Programområde ”Alnarpsvägen-Sockervägen och Åkarpsdammen” i gult.

Platsens historia 
Ungefär samtidigt som järnvägens tillkomst på mitten av 1800-talet startade till-
verkning av tegel i Åkarp norr om stationsbyggnaden. Därav kommer till exempel 
namn som Lervägen och Tegelvägen. Vid denna tid skapades ett stort hål där leran 
togs upp ur marken för tillverkning av tegel. Produktionen fortgick inpå 1900-talet. 
Hålet med dess närmaste omgivning gjordes om till park på 1890-talet, alltså en tid 
innan tegelbruket upphörde att tillverka tegel. Hålet är dagens Åkarpsdammen.

Alnarpsvägen är den äldre väg som ledde mellan Alnarp via Åkarp och Lundavägen 
till Kabbarp i nuvarande Staff anstorps kommun. Det förklarar vägens, för Åkarp som 
till största del byggts ut under 1900-talet, något ovanliga och krokiga sträckning. 

Sockervägen var färdigplanerad under tidigt 1970-tal. Vägen var tänkt som en 
västlig ringväg utanför Åkarps bebyggelse men innanför motorvägen. Den placera-

des i en buff ertzon tillsammans med parkering och garage mellan motorvägen och 
bebyggelsen. Genom denna placering var det tänkt att biltrafi ken skulle separeras 
från gång- och cykeltrafi ken. Från Sockervägen skulle sedan biltrafi ken matas in till 
bebyggelsen via återvändsgator. 

Planer fanns på en fullständig ringväg som skulle innesluta hela norra Åkarp med 
början och slut i Lundavägen. Sockervägen skulle via en vägbro förlängas över 
Södra stambana och förbindas med dagens Gränsvägen. Det har även funnits idéer 
om att istället sammanbinda Sockervägen med Alnarpsvägen för att på så sätt möj-
liggöra passage över spåren. Enligt för området gällande detaljplaner är en sådan 
utbyggnad juridiskt genomförbar redan idag.

Dagsläge
Åkarpsdammen är både en kulturhistoriskt, ekologiskt och rekreativt intressant 
plats i orten. Vid dammen som omges av Stationsparken fi nns många äldre och 
karaktärsfulla lövträd. Söder om Alnarpsvägen fi nns tre stora individer av lind och 
kastanj i hög ålder och med rumsskapande funktion. I övrigt fi nns runt själva dam-
men stora äldre askar, alar, pilar, lindar, björkar och bokar som alla har identitets-
skapande värden för platsen. 

                      
Åkarpsdammen omgiven av uppvuxen och identitetsskapande grönska.
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Idag saknas koppling mellan Sockervägen och Gränsvägen och mellan Gränsvägen 
och Lundavägen över spåren i östra Åkarp. Det gör att enda kopplingen för motortra-
fi k över stambanan är via Alnarpsvägen. Det skapar obalans i vägnätet och en delning 
av Åkarp i en nordvästlig och en sydöstlig del på var sida om järnvägen. Alnarpsvä-
gen får på grund av brister i sammankoppling av vägnätet bära all trafi k.    

Längs den norra delen av Sockervägen, vid Södra stambanan, fl yter Alnarpsån på 
sin väg genom Åkarp. Gång- och cykelvägen som förbinder Åkarp med Arlöv längs 
Södra stambanan passerar också här. Sockervägens anslutning till Alnarpsvägen är 
endast tillgänglig för gång och cykel. Eft ersom Sockervägen planerades för trafi kse-
parering så saknas i sträckningen längs motorvägen både gång- och cykelväg.

Alnarpsån fl yter norrifrån parallellt med planområdet och Stationsvägen. Den 
korsar Stationsvägen i en trumma precis innan den når Åkarpsdammen och fl yter 
sedan vidare genom en trumma under Alnarpsvägen och sen i öppen fåra mellan 
spåren och Sockervägen.

Alnarpsån fl yter i en rak, ungefär 9 meter bred, fåra mellan Södra stambanan och 
Sockervägen från Alnarpsvägen till E6/E20. Åns vattenfl öde ligger idag ungefär 1,5 
till 2 meter under dagens marknivå beroende på vattenmängderna i ån. Den tillför 
inte bara ekologiska och estetiska kvalitéer till Åkarp, den ger även en tydlig orien-
terbarhet genom att den kan följas genom hela orten. Ån passerar även Åkarps-
dammen som är både en historiskt och rekreativt viktig plats i Åkarp. Vattnet leder 
till dammen vid Åkarps gamla stationsbyggnad. Här kan ortens historiska utveck-
ling upplevas genom järnvägens och tegelbrukets spår i ortsväven.  

Förutsättningar
Åkarpsdammen kommer under byggtiden upptas av de tillfälliga spåren. Det inne-
bär att stora delar av vattenspegeln tillfälligt kommer att försvinna. Många av de i 
parkmiljön uppväxta träden kommer att behöva tas ner. Ett antal träd har pekats ut 
som särskilt värdefulla, se bild här brevid, och bör om möjligt bevaras. Alnarpsåns 
utlopp ur Åkarpsdammen kommer att fl yttas mot sydost eft ersom ån av bygg-
nadstekniska skäl inte ska ligga i direkt anslutning till järnvägens nedsänkning. 
Dammen kommer att minska något i storlek från nordväst på grund av järnvägens 
utökade utbredning. Från parken runt Åkarpsdammen kommer en trappa leda ner 
till Åkarps stations sydöstra plattform.
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper vid Åkarpsdammen är 
inringade. Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar planerad 
detaljplanegräns.

När Södra stambanan byggs ut påverkas Sockervägens norra del. Breddningen av 
spåren gör att vägen och Alnarpsån måste fl yttas. Ett arbete pågår här mellan kom-
munen, Va-syd, och Trafi kverket för att lösa frågor kring omläggning av va-ledningar. 
Utrymmet mellan det nya spårområdet och den befi ntliga bebyggelsen är begränsat. 
Det är också i detta område som de tillfälliga spåren kommer att ligga då nedsänk-
ningen av de permanenta spåren genomförs. Byggnaden på fastigheten Åkarp 1:44 
kommer att behöva ge plats för de tillfälliga spåren. Under själva utbyggnaden kom-
mer gång- och cykelvägen till Arlöv att stängas av och Alnarpsån att kulverteras. 
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Sockervägens koppling till Alnarpsvägen planeras i och med ombyggnationen att 
öppnas för biltrafi k. En ny eventuell snabbcykelväg som kopplar vidare mot Malmö 
och Lund ska också kunna passera här. Alnarpsvägen kommer att höjas två meter 
över dagens nivå på en bro över järnvägen för att tillåta tågtrafi k i nedsänkningen 
där under. Bruksvägen kommer att stängas för biltrafi k till Alnarpsvägen. En fram-
tida cykelväg längs Alnarpsvägen kommer att ligga på vägens sydvästra sida.

Åkarps stations framtida plattformar kommer att ligga nedsänkta och i söder 
påbörjas i höjd med Alnarpsvägens passage över stambanan och sträcka sig till i 
höjd med Lervägen i norr. Vid Alnarpsvägens passage kommer två nedgångar via 
trappor att leda till plattformarna. En nedgång kommer ligga i parken och en vid 
Bruksvägen.

I den mån det är möjligt och för att det tillför miljön positiva estetiska och ekolo-
giska värden bör Alnarpsån fortsatt fl yta fram i en öppen fåra. Ån ska av byggnads-
tekniska skäl inte förläggas i direkt anslutning till järnvägens nedsänkning.  

Alnarpsvägen, Sockervägen och Åkarpsdammen

Framför garagebyggnaderna tillhörande parhusområdet på fastigheten Åkarp 8:157 
är ytan begränsad. Mellan de framtida bullerskydden längs stambanan och garagen 
är det ungefär 22 meter. Den västligaste garagelängan i gränsen till den allmänna 
platsmarken kommer att behöva rivas på grund av de tillfälliga spåren. De nordli-
gaste parkeringarna och garagen tillhörande Harakärrsområdet kommer att tillfäl-
ligt försvinna eller fl yttas på grund av de tillfälliga spåren. 

Detaljplaner som berörs

               
Av programområde ”Sockervägen-Alnarpsvägen och Åkarpsdammen” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 71, Sockerbruksjorden, Åkarp 7:25 och 8:8, från 1969, genom-
förandetiden har gått ut (innehåller i berörd del en liten del av Sockervägen längs 
Södra stambanan), användningen är här allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 91, Centrala Åkarp, från 1973, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller i berörd del främst Åkarpsdammen och Södra stambanan), använd-
ningen är här järnvägs- och vattenområde samt allmän med plats park.
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Detaljplan nummer 99, Åkarp 8:1 m.fl ., från 1977, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller i första hand parhusområdet på fastigheten Åkarp 8:157), användning-
en är här bostäder samt allmän plats med gata och park.

Detaljplan nummer 108T, Del av Alnarpsvägen, Åkarp 1:5 m.fl ., från 1978, genom-
förandetiden har gått ut (innehåller i berörd del Alnarpsvägen), användningen är 
här trafi kändamål och bostäder samt allmän plats med gata.

Förbättringsmöjligheter
Målet är att återställa Åkarpsdammen så nära dagens skick som möjligt. De träd 
som tas ner kommer att ersättas med fl era nya. Den största skillnaden kommer 
att upplevas i att de nya träden inte kommer att kunna ha samma storlek som de 
befi ntliga. Av de träd som pekats ut som särskilt identitetsskapande för platsen bör 
så många som möjligt bevaras. 

Ett två meter högt bullerskydd kommer att skilja det nedsänkta spåret och dam-
men från varandra. Bullerskyddet bör vid dammen vara dels genomsiktligt för att 
skapa visuell kontakt med plattformarna dels vara utförda i tegel och/eller klädda 
med växtlighet för knyta an till dammen och dess historia. En ny bredare och bättre 
gångväg kommer vara möjlig att anlägga längs bullerskyddet.

                      
Alnarpsvägen med miljö där uppvuxna träd skapar rumskänsla.

För att på, den begränsade ytan där Alnarpsvägen och Sockervägen möts, få 
plats med Alnarpsån, Sockervägen, en gångväg och en breddad cykelväg krävs 
särskilda lösningar. Att binda samman Sockervägen med Gränsvägen är en gam-
mal idé som bygger på trafi kseparering och utifrånmatning. Idag har synen på 
trafi kplanering förändrats där mindre kvarter och fl er kommunikationsmöjlig-
heter anses skapa rörelse och minska behovet av att köra omvägar. Planeringen 
behöver genomdrivas med eft ertanke för att motortrafi ken ska styras till lämpliga 
vägavsnitt. En sammankoppling av Sockervägen och Gränsvägen via Alnarpsvä-
gen kan i enlighet med gällande detaljplan styra motortrafi k från Alnarpsvägen 
till Sockervägen.     

Människor ska röra sig i de off entliga rummen för att öka både den reella och den 
upplevda tryggheten. Att kunna välja mellan fl era olika vägval mellan två målpunk-
ter bidrar också till den upplevda tryggheten.  Men det ska också, i linje med kom-
munens visioner, göras så att motortrafi kens del av det totala resandet minskar. Det 
innebär att miljön i första hand ska vara anpassad för gång och cykel, i andra hand 
för kollektivtrafi k och i tredje hand för biltrafi k. De tankarna bör styra gestaltning-
en av kopplingen mellan Sockervägen och Alnarpsvägen. 

Alnarpsvägen över spåren mellan Bruksvägen och Stationsvägen bör utformas så 
att möjligheten att hålla höga hastigheter begränsas för motortrafi ken. Det skulle 
också vara positivt för miljön runt Åkarpsdammen om området i första hand 
inbjöd till promenader och cykling. Möjligheter att cykla genom Åkarp längs 
Alnarpsvägen kan också skapas. Därför kan cykeltrafi ken beaktas i planeringen 
av detta avsnitt för att binda ihop Alnarpsvägens cykelväg, som börjar vid Tegel-
vägens vändplats, och vidare förbi dammen mot Lundavägen. 

Plats för cykelparkeringar behöver anordnas i nära anslutning till nedgångarna till 
de båda plattformarna. Behovet av antalet cykelparkeringar kan endast uppskattas. 
Normalt tar 20-40% av tågresenärerna cykeln till stationen men behovet är också 
helt beroende av antalet tågresenärer. Åkarps station antas ha cirka 1 600 på- och 
avstigande per dag vid Mitten av 2020-talet. Hälft en av dem antas var påstigande 
och om de till 40 % cyklat ger det ett behov av cirka 320 cykelparkeringsplatser. 
Men parkeringbehovet kan mycket väl visa sig vara större. Det innebär med en 
jämn fördelning till de olika nedgångarna, cirka 80 cykelparkeringsplatser vid den 
sydöstra nedgången. Kommunen arbetar för att en ännu högre andel ska gå eller 
cykla till stationen och därför kan cykelparkeringsbehoven komma att öka.
En framtida snabbcykelväg bör kunna passera Södra stambanan via Alnarpsvägen. 
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Cykelvägen kan på så sätt utnyttja den befi ntliga dragningen mellan Arlöv och 
Åkarp sydöst om spåren samtidigt som den kan passera Åkarp på den nordvästra 
sidan. På så sätt undviks en omväg runt Åkarpsdammen och snabbcykling på den 
sidan där Åkarps stationsområde och förskolorna ligger. Det möjliggör också att 
cykelvägen kan samutnyttja stambanans serviceväg som kommer byggas nordväst 
om spåren mellan Åkarp och Hjärup. Utformningen av cykelpassagen över stamba-
nan och Alnarpsvägen behöver utredas vidare i projekteringen inför genomföran-
det.

Den nya korsningen mellan Alnarpsvägen och Sockervägen kommer att höjas upp 
över dagens marknivå på grund av Alnarpsvägens höjning över stambanan. Det 
innebär att Alnarpsån i en öppen fåra skulle ligga cirka 3,5 till 4 meter lägre än 
vägkorsningen. Höjdskillnaden måste beaktas och illustreras i vidare planering och 
projektering. Gestaltningen av en öppen fåra ska tillföra miljön positiva värden. 
Att kunna behålla sträckningen för Alnarpsåns tillfälliga kulvertering även eft er ut-
byggnaden fast i ett öppet läge vore om möjligt att föredra. I annat fall kan Alnarp-
sån här förbli dold under jorden. Om så sker kommer någon form av ekologiska 
kompensationsåtgärder att behöva vidtas.

                    
Södra stambana, Alnarpsån och Sockervägens förlängning med gång- och cykelväg samsas på en 
begränsad yta.

När utbyggnaden av spåren är genomförd blir det svårt att fi nna plats för Alnarp-
sån, Sockervägen, gångväg och en breddad cykelväg i den 22 meter breda ytan 
vid garagen på Åkarp 8:157. Där behövs nämligen också backyta för de bilar som 

nyttjar garagen. En möjlig utformning är att låta ån ianspråkta 6,5 meter medan 
snabbcykelvägen just i höjd med garagen får sträcka sig något ut över ån för 
att kunna bibehålla en bredd om 3,5 meter. Bilvägen kan ta i anspråk 5,5 meter 
medan resterande del kan nyttjas till backyta framför garagen. Beroende av hur 
mycket cykelvägen tillåts överlappa ån så kan mer utrymme frigöras. 

Det är lämpligt att Sockervägen här görs smal för att dämpa motortrafi kens has-
tigheter längs Sockervägens samfällighet och innan de når centrala Åkarp. Det 
skulle till exempel vara möjligt att på ett kortare avsnitt utföra vägen i en fi l, för-
utsatt att plats fi nns för väntande bilar innan korsningen med Alnarpsvägen. Det 
kan också bidra till att ge mer plats för övriga användnignar på den relativt smala 
ytan. I en lösning med Sockervägen och Alnarpsån öppen måste plats avsättas för 
att ersätta parhusområdets utomhusparkeringsplatser som försvinner. Lösning 
för detta område behöver utredas vidare.

                       
Garage och parkeringsplatser tillhörande Harrakärrsområdet längs Sockervägen

Eventuellt behövs inte längre så många parkeringsplatser till Harakärrsområdet då 
många av de boende anordnat parkering på den egna tomten. Marken behöver i så-
dant fall inte återställas till parkering. Möjligheten fi nns att, ifall Alnarpsån i delar 
fortsatt måste ligga kulverterad eft er stambaneutbyggnaden, anordna ekologiska 
kompensationsåtgärder på nuvarande parkeringsyta.
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Området Bruksvägen-Lervägen-Tegelvägen

                      
Programområde ”Området Bruksvägen-Lervägen-Tegelvägen” i rött.

Platsens historia
Det var längs Bruksvägen som den första stationsbyggnaden med tillhörande in-
spektorsbostad (stinsbostad) uppfördes. Stationsbyggnaden revs och en ny byggdes 
sydöst om järnvägen. Inspektorsbostaden blev kvar men ersattes också med en ny 
på andra sidan spåren.

Det numer rivna stationshuset skymtas på motsatt sida till Åkarpsdammen. Bild: J. Hoppe 1891

Norr om Lervägen låg från mitten på 1800-talet ett tegelbruk. Produktionen fort-
gick inpå 1900-talet. Under 1980-talet bebyggdes området vid Tegelvägen med rad- 
och parhus. Först då tillkom också Lervägen.

Dagsläge
Inspektorsbostaden innehåller idag en bostad som ligger lite lägre än Bruksvägen. 
Bakom husen längs Bruksvägen ligger ett område till största delen bevuxen med 
träd och sly. Nordost inspektorsbostaden har marken förblivit obebyggd ut mot 
gatan. I området ligger ett antal byggnader som innehåller olika typer av verksam-
heter bland annat en av kommunen ägd fastighet som används som förråd.

                     
Åkarps första inspektorsbostad som idag används som privatbostad.

Just norr om Lervägen återfi nns rad- och parhus med tillhörande parkeringar 
och garage. Väster om bebyggelsen fi nns en grönyta och en obebyggd industri-
fastighet. Närmast korsningen Lervägen-Bruksvägen består marken av mindre 
grönytor. 

Förutsättningar 
Under utbyggnaden av järnvägen kommer Bruksvägen tidvis att vara avstängd. Det 
innebär att tillfällig angöring kan komma att ske från nordvästra sidan till fastighe-
terna längs vägen. I färdigställandet kommer sedan korsningen Murvägen-Bruks-
vägen att öppnas för fordonstrafi k medan korsningen Bruksvägen-Lervägen och 
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Alnarpsvägen-Lervägen stängs. Ett två meter högt bullerskydd kommer att skilja 
Bruksvägen från järnvägens nedsänkning.

Längs Bruksvägen ska en gång- och cykelväg knyta samman Alnarpsvägen med 
Lervägen. Där Alnarpsvägen och Bruksvägen möts kommer trappor anordnas för 
nedgång till den nordvästra plattformen vid Åkarps station. 

Lervägen ska knytas ihop med Stationsvägen via överdäckningen över Södra stam-
banan. Därmed måste både Lervägen och Bruksvägen, där de möts, höjas ungefär 
2 meter över dagens nivå. Bruksvägen måste också höjas ungefär 2 meter där den 
möter Alnarpsvägens framtida bro över Södra stambanan.

Det kan fi nnas markföroreningarna orsakade av tidigare bedriven miljöfarlig verk-
samhet i området.  

De sträckor som kommer stängas för genomfartsmotortrafi k på Bruksvägen är markerat i rött och 
Murvägens öppnande i grått.

Detaljplaner som berörs                     

                       
Av programområde ”Område Bruksvägen-Murvägen-Tegelvägen” berörda detaljplaner.

    
Detaljplan nummer 102T, Bruksvägen m.m., Åkarp 1:57 m.fl ., från 1972, genomför-
andetiden har gått ut, (innehåller i berörd del bebyggelsen mellan Tegelvägen och 
Murvägen samt mellan Bruksvägen och Murvägen), användningen är industri.   

Detaljplan nummer 150, Bruksvägen, Åkarp 19:1 m.fl ., från 1990, genomförande-
tiden har gått ut, (innehåller i berörd del bebyggelsen närmast norr om Lervägen 
samt delar av vägarna Murvägen och Bruksvägen), användningen är småindustri, 
hantverk och bostäder samt allmän plats med park och gata.

Detaljplan nummer 206, Åkarp 19:1 m.fl ., från 2005, genomförandetiden har gått 
ut, (innehåller i berörd del bostadsbebyggelsen runt Tegelvägen, norr om lervägen), 
användningen är bostäder.

Förbättringsmöjligheter
Området mellan Bruksvägen, Lervägen och Tegelvägen har till stora delar för-
blivit obebyggt. Det är ett centralt och stationsnära läge i Åkarp som kan nyttjas 
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på ett bättre sätt. Den tillfälliga vägen för angöring till fastigheterna längs Bruks-
vägen kan anpassas till en permanent lösning för att möjliggöra nybyggnation 
av bostäder och icke störande verksamheter i området. Vägen möjliggör också 
för en utveckling av en mer småskalig kvartersstruktur i området. I eventuell ny 
detaljplan som möjliggör för ny markanvändning ska markföroreningar och buller 
med mera undersökas.

För att undvika behovet av framtida vändplatser på Bruksvägen och den nya 
vägen så kan de båda vägarna knytas samman över den kommunägda fastigheten 
Åkarp 1:57. Ett alternativ är också att låta den nya vägen knytas samman med Te-
gelvägen över fastigheten Åkarp 1:86. Tegelvägen skulle i framtiden kunna knytas 
till Alnarpsvägen.

Skissexempel på hur en tillfällig angöring till fastigheterna längs Bruksvägen kan utformas för ett 
permanet läge.

Bruksvägens höjning för anslutning till Alnarpsvägens bro över Södra stambanan 
kommer troligen att innebära en rampartad lösning. Gestaltningen blir viktig 
eft ersom nedgången till en av stationens plattformar kommer att nås härifrån. 
Mark kommer uppskattningsvis att behöva avsättas till ungefär 80 cykelparke-
ringar (se resonemang under rubrik Alnarpsvägen-Sockervägen och Åkarpsdam-

men under Förbättringsmöjlighet). När Bruksvägen stängs av för motortrafi k 
kommer delar av vägens bredd att kunna nyttjas för detta ändamål.

De höjningar av Lervägen och Bruksvägen som krävs för att koppla till överdäck-
ningen kan antingen utföras med stödmurar eller slänter. Ett positivt alternativ 
skulle vara att tilllåta ny bebyggelse i området längs de båda vägarna särskilt 
närmast Åkarps station. Byggnaderna kan med fördel uppföras i souterräng  och 
på så sätt ta upp höjdskillnaderna. En sådan bebyggelse skulle både vara miljö-
skapande för platsen och bidra med ett eff ektivare utnyttjande av det stationsnära 
läget.

Skissexempel på ytor som med fördel kan bebyggas med bostäder och icke störande verksamheter i 
”Område Bruksvägen-Murvägen-Tegelvägen”. 

Bullerskyddet vid järnvägen bör dels utföras i genomsiktligt material, så att visuell 
kontakt med de nedsänkta plattformarna bibehålls, dels i tegel, för att knyta an till 
områdets historia. Teglet kan fungera som en upplevd förankring av bullerskyddet i 
marken och ge känslan av ett räcke runt nedsänkningen medan en genomsiktlighet 
där ovanpå ger möjlighet till att uppleva stationsbyggnaden på andra sidan spåren.
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Åkarps station med överbyggnaden

                       
Programområde ”Åkarps station med överbyggnaden” i rosa.

Platsens historia
När järnvägen byggdes 1856 mellan Malmö och Lund förlades en station i nära 
anslutning till Åkarp. Den ursprungliga Åkarps by låg där Åkarps aff ärscentrum 
nu ligger. Järnvägen kom med andra ord att placeras en bit nordväst om själva 
byn. 

Året eft er järnvägens tillkomst byggdes en bostad till stationsinspektorn (stinsen) 
vid Bruksvägen. På den sidan låg också den ursprungliga stationsbyggnaden som 
revs när det nya stationshuset, eft er ritningar av Folke Zettervall, uppfördes 1903-
1904 sydväst om spåren. Där uppfördes 1919 också en ny bostad för stationsinspek-
torn. Stationsbyggnaden togs ur bruk på 1980-talet och plattformarna fl yttades en 
bit åt nordost.

                     
Åkarps stationshus.

   

Dagsläge
Åkarps station är idag en så kallad lokalstation där vissa Pågatåg stannar vid platt-
formar med väderskydd. När plattformarna fl yttades förlorades kontakten mellan 
dem och stationshuset. I stationshuset fi nns idag ett företag som säljer sportskyt-
teprodukter. I nära anslutning till stationsbyggnaden fi nns den nyare av de två 
stationsinspektorsbostäderna som båda idag är bostäder. På andra sidan stations-
byggnaden längs med spåren ligger Åkarpsdammen i en uppvuxen parkmiljö.

Själva stationsområdet är relativt grönt med trädridåer som avgränsande element 
mellan småhusbebyggelsen och som naturlig växtlighet utmed Alnarpsån. Delar av 
befi ntligt järnvägsområde ligger outnyttjat med mark där växter som specialiserat 
sig på kort livscykel och intensiv förökning, oft a benämnt ogräs, frodas. Oft a åter-
fi nns där förvildade trädgårdsväxter.

Området är en god illustration till den del av Åkarps bakgrund som hänger sam-
man med järnvägen och uppförandet av stora villor för bättre bemedlade. Stations-
huset och inspektorsbostaden samt ytterligare tio byggnader från perioden 1881-
1909 ligger i området. Den sammanhållna stationsmiljön med stationshus, uthus 
och inspektorsbostad är till vissa delar bevarad men något otydlig då den numera 
är uppdelad på fl era olika fastighetsägare.
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Den historiska sträckning som Alnarpsvägen följer genom orten saknar tydlig 
koppling till Åkarps nuvarande Pågatågstation. Stationen nås via Stationsvägen 
som är smal vid Åkarpsdammen för att sedan breddas längs med spåret.

                       
Åkarps tågstation.

Förutsättningar
Utbyggnaden av fyra spår innebär att järnvägen förutom att breddas också sänks 
ner under dagens marknivå. En nedsänkning kommer att skära genom Åkarp med 
sin lägsta punkt 6 meter under dagens marknivå. För att binda samman Åkarp 
över spåren och minska bullernivåerna kommer en 400 meter lång sträcka mellan 
Lervägen och Åkerbloms väg att överdäckas. Överdäckningen kommer sticka upp 
ungefär 2 meter över dagens marknivå för att ge tågtrafi ken där under tillräckligt 
med utrymme i höjdled.

Plattformarna fl yttas söder ut närmre stationshuset och sträcker sig i nersänkt läge 
mellan Lervägen och Alnarpsvägen. De kommer att kunna nås med trappor från 
Alnarpsvägen och via hiss och trappor från överdäckningens södra kant vid Lervä-
gen. Ett 2 meter högt bullerskydd vid marknivå kommer att omge nedsänkningen.

Byggnader för stadigvarnade vistelse får inte anläggas på överdäckningen på grund 
av den elektromagnetiska strålningen. Inte heller får träd planteras som kan riskera 
att skada konstruktionen genom sina rotsystem.

Ungefärligt läge för de nya plattformana i rött och överbyggnaden i grönt.

Lervägen och Stationsvägen kommer att kopplas samman i ett torg via överdäck-
ningen. Båda vägarna kommer behöva höjas cirka 2 meter över dagens nivå för att 
kunna ansluta till överdäckningen.



53

En teknikbyggnad kommer att behöva uppföras sydost om spåren vid den norra 
delen av plattformarna. En annan kommer att förläggas vid överbyggnadens slut 
även den på sydöstra sidan. Vid det nordliga teknikhuset behövs även en angö-
ringsplats för räddningsfordon vid olyckor under överbyggnaden. Ytan kan samut-
nyttjas för andra ändamål men måste vara tillgänglig vid olycksfall.
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper vid Åkarps station är 
inringade. Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar planerad detalj-
planegräns.

I stationsområdet fi nns ett stort antal uppvuxna träd som identifi erats som viktiga 
för upplevelsen av platsen. Nordväst om Bruksvägen växer två stora popplar som 
fungerar rumsbildande. Norr om befi ntlig gång- och cykeltunnel under Södra 
stambanan växer fyra planterade pilträd. På sydöstra sidan om spåren växer fem 
stora planterade pilträd och en ek. Alla träden borde i den mån det är möjligt  
bevaras. Tyvärr ligger de i området för projektets mest omfattande utbyggnad och 
kommer därför troligen vara svåra att behålla.
 
Detaljplaner som berörs 
Detaljplan nummer 91, Centrala Åkarp, från 1973, genomförandetiden har gått ut, 
(innehåller i berörd del främst Södra stambanan), användningen är här järnvägs- 
och vattenområde samt allmän plats med park.

Detaljplan nummer 120T, Åkarps station, Åkarp 1:68 m.fl ., från 1982, genomföran-
detiden har gått ut, (innehåller Åkarps före detta stationsbyggnad och tillhörande 
inspektorsbostad med närmaste omgivningar), användningen är kontor, hantverk, 
handel och bostäder samt allmän plats med park och gata.

Detaljplan nummer 57, Centrala delen av Åkarp, från 1966, genomförandetiden 
har gått ut, (innehåller i berörd del Åkarps station), användningen i berörd del är 
järnvägsområde.
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Detaljplan nummer 70, Stationsvägen, Åkarp 2:31 m.fl ., från 1969, genomförande-
tiden har gått ut, (innehåller marken närmast den sydöstra plattformen till Åkarps 
station och del av Stationsvägen), användningen är vattenområde samt allmän plats 
med park och gata.

Detaljplan nummer 102T, Bruksvägen m.m., Åkarp 1:57 m.fl ., från 1972, genom-
förandetiden har gått ut, (innehåller i berörd del bebyggelsen runt Apelvägen och 
Svanetorpsvägen), användningen är bostäder  och industri samt allmän plats med 
gata eller torg.          
            
Detaljplan nummer 44, Åkarp 2:3, 2:4, 2:6 m.fl ., från 1964, genomförandetiden har 
gått ut, (innehåller parkmarken mellan Södra stambanan och Liljevägen, Nejlikevä-
gen, Syrénvägen samt Vallmovägen), användningen är allmän platsmark med park.

               
Av programområde ”Område Åkarps station med överbyggnaden” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 70, Stationsvägen, Åkarp 2:31 m.fl ., från 1969, genomförande-
tiden har gått ut, (innehåller marken närmast den sydöstra plattformen till Åkarps 
station och del av Stationsvägen), användningen är vattenområde samt allmän plats 
med park och gata.

Detaljplan nummer 68, Svanetorpsområet etapp II, från 1967, genomförandetiden 
har gått ut, (innehåller bebyggelse mellan Bågevägen och Södra stambanan), an-
vändningen är i berörd del allmän plats med gata och park.      

Detaljplan nummer 199, Gränsvägen/Österleden, från 2004, genomförandetiden 
går ut 2019-05-13, (innehåller i berörd del mark just sydöst om Södra stambanan 
mellan Åkarps station och kommungränsen till Staff anstorp), användningen är 
järnvägsområde och allmän plats trafi k.

Detaljplan nummer 216, Åkarp 18:45, från 2006, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller Skånevägen med bebyggelse), användningen är i berörd del bostad samt 
allmän platsmark med park eller plantering.

Förbättringsmöjligheter
Att Åkarps station fl yttas söderut innebär att stationsbyggnaden återigen kan komma 
i kontakt med plattformarna. Byggnaden kan med trappor knytas samman med 
den sydöstra plattformen. Den blir då idealisk för någon typ av publik verksamhet. 
Stationsbyggnaden bör bli en integrerad del av bullerskyddet längs järnvägen så att 
inte stationen skiljs från plattformarna.  Det vore också positivt om möjlighet ges att 
uppleva var Åkarps första tågstation låg liksom var stinsbostaden, som ska rivas, låg.    

                       
Illustrationsskiss som visar de nedsänkta plattformarna varifrån stationsbyggnaden är tydligt synlig. 
Bild: Metro arkitekter
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Plattformarna placeras inte under överdäckningen för att behålla en möjlig visuell 
koppling till markytan. Bullerskydden som uppförs runt nedsänkningens kant ska 
därför tillåta utblickar över plattformarna och spårområdet. Det kan bidra till en 
känsla av trygghet och en kvarhållen känsla för Åkarp som stationsort.                

På överdäckningen i anslutning till den nordöstra nedgången till plattformarna 
planeras ett nytt torg att anordnas. Torget föreslås möjligt att passera för biltrafi k i 
gångfartshastighet. Utformningen av torget ska motverka höga hastigheter. Torget 
bör ramas in mot nordost av någon form av byggnad. Den kan innehålla toaletter, 
miljörum, förråd eller liknande. Torgytan ligger då i sydvästläge framför byggna-
den vars fasad kan erbjuda lä till soldränkta sittmöjligheter. Torgets storlek bör 
övervägas noga och inte göras för stort för att inbjuda till en intimare upplevelse av 
Åkarps centrum. 

                      
Illustrationsskiss med stationstorget på överbyggnaden med en byggnad på torget och handelsbygg-
naden tydligt synlig i bakgrunden. Bild: Wsp

Cykelparkeringar kan anordnas i nära anslutning till den nordöstra nedgången och 
torget. Antalet resenärer uppsakttas på mitten av 2020-talet uppstiga till cirka 1 600 
på- och avstigande per vardag. Mark kommer därmed uppskattningsvis att behöva 
avsättas till ungefär 320 cykelparkeringar (se resonemang under rubrik Alnarpsvä-
gen-Sockervägen och Åkarpsdammen under Förbättringsmöjlighet). I förlängningen 
av torget på överbyggnaden just bakom den föreslagna byggnaden kan bil och cykel-
parkeringar anordnas. Parkeringarnas antal bör övervägas för att inte attrahera för 
mycket biltrafi k eft ersom den inte ska användas som en pendlarparkering. De hänvi-

sas istället till pendlarparkeringen vid Burlöv C. Möjligheten fi nns att i framtiden vid 
behov omvandla bilparkeringen vid Åkarps station till cykelparkering. Parkeringen 
kan angöras nordost om handelsbyggrätten från Stationsvägen.

En byggrätt för handel kan skapas just sydost om överdäckningen vid nedgången till 
stationen. Det kommer kunna möjliggöra för tågresenärer att uträtta sina ärenden 
i samband med tågresan. Denna handelsbyggnad bör utföras i souterräng med den 
övre våningen mot överdäckningen och den nedre mot Stationsvägen. Ytterliggare en 
eller två våningar kan med fördel inhysa bostäder med till exempel takterasser.

En ny koppling föreslås att byggas ut längs Dalslunds skolområde och upp till 
Dalslundsvägen (för mer detaljerad redogörelse se rubrik Dalslund under För-
bättringsmöjlighet) med handelsbyggrätten i fonden. Gestaltningen av byggnaden 
kommer där bli särskilt viktig.

Ny bebyggelse längs dagens Stationsvägen kan tillåtas så länge den håller sig utanför 
området för elektromagnetisk strålning. Den bör byggas i souterräng för att ta upp 
höjdskillnaden mellan överdäckningen och omgivande mark. Här kan med fördel 
publika verksamheter etableras i bottenvångingarna med bostäder ovanpå. Möjlighe-
ten fi nns att fl ytta Stationsvägen i sidled för att skapa ett mer intressant gaturum.

Den nordligaste delen av överbyggnaden, mellan Åkerbloms väg och dagens slut 
på Stationsvägen planeras bli park som knyter ihop idrottsområdet på den sydöstra 
sidan med trekantsparken med hundrastgården på den nordvästra. 

Över överbyggnaden kan fl era nya passagemöjligheter skapas för gång- och cykel-
trafi k. Föreslagsvis i förlängningen av Åkerbloms väg och Svanetorpsvägen samt 
där dagens tunnelpassage ligger. Vid Svanetorpsvägen behöver en trappa och en 
ramp byggas på grund av höjdskillnaden som skapas genom överbyggnaden. Ram-
pen kan bli en del av en framtida tänkta snabbcykelväg som här leder från Bruks-
vägen vidare mot nordost på den nordvästra sidan av Södra stambanan vidare mot 
Staff anstorp på järnvägens framtida serviceväg.

Längs Bruksvägen mellan Svanetorpvägen och Lervägen kommer vägen påverkas 
av överdäckningen som höjer sig 2 meter över omgivande mark. En stödmur och 
slänt kommer här påverka upplevelsen av vägen. Muren bör utföras i tegel med 
inslag av gröna växter, gärna med någon typ av accenter i fonderna av Svanetorps-
vägen och Apelvägen. 
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Enkel illustrationsskiss som jämför dagens järnväg förlagd i marknivå med hur överbyggnaden  
kommer att kunna upplevas, 2 meter över dagens marknivå, från infarten till Åkarps idrottsplats. 
Bild: Wsp

Teknikhusen på båda sidor av överbyggnaden bör integreras i bullerskydden. 
I det södra läget vid torget kan en byggrätt möjliggöra för att tillsammans med 
handelsbyggrätten skapa ett tydligare gaturum där Lervägens förlängning över 
överbyggnaden möter Stationsvägen. Byggrätten skulle kunna vara ett bra läge för 
någon typ av publik verksamhet såsom restaurang-, café-, kiosk- eller gatuköks-
verksamhet. 

I den norra änden av överbyggnaden kommer en nisch att bildas i bullerskyddet 
på grund av teknikhusets läge. Bullerskyddet bör här göras genomsiktligt för att ge 
möjligheten att se tågen på väg mellan Hjärup och Åkarp. Möjligheten fi nns att i 
nischen till exempel anordna platsbyggda sittplatser. 

Bullerskydden på sträckan mellan överdäckningens nordöstra slut och Gränsvä-
gens planerade förlängning bör ges extra omsorg mot bebyggelsen på den nordös-
tra sidan om spåren. Till exempel i fonden av de återvändsgator som slutar här. Det 
kan göras med inslag av växtlighet. På motsatt sida av spåren kommer en vall att 
kunna bli en integrerad del av den park som möjliggörs vid överdäckningens norra 
del. Den kan även fungera tillsammans med Alnarpsåns årum och en rekreativ 
gång- och cykelstig längs med ån vidare mot Hjärup.

                       
Exempel på bullerskydd utfört i tegel.
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Dalslundsområdet 

                       
Programområde ”Dalslund” i mörkblått.

Platsens historia
Dalslundsområdet byggdes ut som ett skol- och idrottsområde i Åkarp på 1970-ta-
let för att ge service till ortens många nyinfl yttade i den, under denna tid, snabbt 
växande orten.

Dagsläge
I nära anslutning till Åkarps station ligger Stora Dalslundskolan med klasserna 4-9. 
Där bredvid återfi nns även Lilla Dalslundskolan med klasserna 1-3. I området fi nns 
också Dalslunds och Dungens båda förskolor. Även en tennishall och tre utomhus-
tennisbanor samt tre fotbollsplaner ryms i området. Det centrala läget i Åkarp ger 
goda möjligheter för eleverna att själva ta sig till och från skolan längs ortens gång- 
och cykelvägar.

Dalslunds skol- och idrottsområde upptar ungefär 10 hektar av marken närmast 
dagens tågstation. Det är ett förhållandevis stort område som under vissa delar 

av dygnet är mycket välbesökt medan det vid andra tider är betydligt mindre 
använt.

I Åkarp fi nns ytterligare två 1-3 skolor. Svanetorpskolan ligger vid Bågevägen cen-
tralt i ortens norra del medan Södervångskolan är lika strategiskt placerad i ortens 
södra del vid Alnarpsvägen.

Åkarps tre 1-3 skolor. 

Marken runt Stora Dalslundskolan innehåller idag stora asfaltsytor som inte direkt 
tillför skolverksamheten några kvaliteter. Varvat med en hel del odefi nierade 
gräsytor bidrar asfalten till att skapa onödiga avstånd i skolområdet. Detta är sär-
skilt tydligt vid skolans huvudentré och byggnadens västra fasad vilka i stora delar 
kantas av mindre tilltalande asfaltsytor. Det är ett drygt 6 000 kvadratmeter stort 
område innehållandes cykelparkering, skolans lastzon samt ett antal handikappar-
keringar till biblioteket. 
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Åkarps station ligger mitt i samhället men upplevs trots det ha en något undan-
skymd placering i orten. Det fi nns inte heller någon självklar koppling mellan 
Åkarps andra pulsåder, Lundavägen, och järnvägen. En tydlig koppling mellan 
stationen och Åkarps centrum med mataff är och krog saknas också. Alnarpsvä-
gen som leder från Lundavägen genom orten på sin väg västerut svänger en bra 
bit förbi stationen. Det gör att stationen angöras från sidan via en återvändsgata 
(Stationsvägen). Denna väg passerar Åkarpsdammen med en knappt 5 meter bred 
körbana och fortsätter sedan, eft er en högersväng, rakt fram i 420 meter, längs 
stationen, med en väl tilltagen körbanebredd på 7,5 meter. Det kan jämföras med 
Alnarpsvägens körbanebredd om ungefär 6 meter. 

                         

                         
Svanetorpskolan, översta bilden, och Södervångskolan, undre bilden.

Förutsättningar 
Under Södra stambanans byggtid kommer tillfälliga spår att anläggas på Stations-
vägen vid den gamla stationsbyggnaden. Det innebär att en alternativ angöring till 
skolorna och idrottsanläggningen kommer att krävas under denna tid. Alternativ för 
detta är till exempel att koppla Dalslundsvägen förbi Lilla Dalslund till skolområdets 
parkering i sydväst. Att tillfälligt öppna upp Villavägen för trafi k eller att koppla sam-
man en utbyggd förlängning av Gränsvägen från nordost med idrottsområdets parke-
ring i nordost är också två alternativ. Ytterligare ett alternativ är att binda samman 
Dalslundsområdet med Dalslundsvägen öster om bostadsbebyggelsen vid Spjutgatan 
och fotbollsplanerna. Eft ersom Stationsvägen inte kommer att kunna nyttjas under 
byggtiden kommer en ny tillfällig koppling att behöva byggas mellan skolområdets 
parkering i sydväst och idrottsområdets parkeringen i nordost oavsett val av ovanstå-
ende alternativ. När de tillfälliga spåren tas bort kan Stationsvägen åter tas i bruk.

Möjliga tillfälliga angöringar till Dalslundsområdet.
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Detaljplaner som berörs
Detaljplan nummer 57, Centrala delen av Åkarp, från 1966, genomförandetiden har 
gått ut, (innehåller i berörd del Dalslundskolan), användningen är främst allmänt 
ändamål.

Detaljplan nummer 85, Åkarp 3:34 m.fl ., från 1973, genomförandetiden har gått 
ut, (innehåller Dalslunds förskola med idrottsområde), användningen är främst 
idrottsändamål, även allmänt ändamål.

               
Av programområde ”Dalslund” berörda detaljplaner.

Detaljplan nummer 91, Centrala Åkarp, från 1973, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller bostäder vid Alnarpsvägen), användningen är här bostäder samt allmän 
plats med park.

Detaljplan nummer 105, Åkarp 24:1, från 1977, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller Dungens förskola), användningen är allmänt ändamål.

Detaljplan nummer 114, Centrala Åkarp, från 1980, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller Dalslundsvägen), användningen är i berörd del allmänt plats med park.

Detaljplan nummer 120T, Åkarps station, Åkarp 1:68 m.fl ., från 1982, genomföran-
detiden har gått ut, (innehåller Åkarps före detta stationsbyggnad och tillhörande 
inspektorsbostad med närmaste omgivningar), användningen är i berörd del vat-
tenområde samt allmän plats med park och gata.

Detaljplan nummer 125T, Centrala Åkarp, Åkarp 3:7 m.fl ., från 1983, genomföran-
detiden har gått ut, (innehåller Åkarps centrum med Icaaff ären), användningen är i 
berörd del allmän plats med park.

Detaljplan nummer 161, Åkarp 24:2, från 1996, genomförandetiden har gått ut, 
(innehåller byggnaden längst ner på Blomstervägen), användningen är bostäder 
och E-område.

Förbättringsmöjligheter
Ett antal olika alternativ för att tillfälligt angöra skolor, förskolor och idrottsplats i 
Dalslundsområdet har identifi erats. Vissa uppkom vid möte i Dalslundskolan den 
24 februari 2015 och dessa redogörs bland annat för här nedan. 

Den tillfälliga koppling som behövs för att binda samman skolområdets parkering i 
sydväst med idrottsområdets parkeringen i nordost kan placeras mellan Alnarpsån 
och Dungens förskola. Denna koppling kan när Stationsvägen åter öppnas istället 
bli en förlängning av den gång- och cykelväg som passerar Genvägen och Villavä-
gen och slutar vid infarten till skolområdets parkering i sydväst.  

Att tillfälligt bygga en gata från Gränsvägen till Dalslundsområdet medför att 
jordbruksmark tas i anspråk. Arbetsfordonen till och från utbyggnaden kommer att 
använda Gränsvägen. Den trafi k som ska angöra skol- och idrottsområdet kom-
mer då att få samsas med arbetsfordonen. Att koppla Dalslundsvägen till skol- och 
idrottsområdet via gång- och cykelvägen öster om bebyggelsen vid Spjutgatan 
förutsätter också att jordbruksmark tas i anspråk. Det blir därutöver en mycket 
lång och därför ytkrävande tillfällig lösning. Båda nämnda lösningar förutsätter en 
utbyggnad som sedan måste återställas eft ersom några permanenta lösningar inte 
planeras här inom översiktlig framtid.

Att öppna Villavägen innebär minsta fysiska intrång i miljön runt Dalslund men 
medför att en mindre bostadsgata med 14 fastigheter med direktutfarter mot gatan 
tillfälligt blir angöring till Dalslundsområdet. Fastigheternas utfarter kan inte fl yttas.
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En koppling från Dalslundsvägen till Stationsvägen kan tillfälligt lösa angöring till 
Dalslundsområdet i ett läge där inga konfl ikter uppstår med korsande fastighets-
infarter. När stambaneprojektet står färdigt kan den tillfälliga lösningen fortsatt 
koppla samman det stationsnära läget med både stationstorget och Åkarps centrum 
för att lyft a fram Dalslundskolan och stärka Åkarps identitet som stationssamhälle. 
I stationsområdet länkas orten samman via stationstorget och den 400 meter långa 
överdäckningen över spåren. Kopplingen ger också möjligheter för utveckling av 
den stationsnära marken vid Stora Dalslundskolan. För att motverka biltrafi k i om-
rådet kan gatan i det permanenta läget till exempel göras enkelriktad, utföras som 
gångfartsområde eller omöjliggöras för genomfart. En möjlighet vore att endast 
tillåta biltrafi k från Stationsvägen och att förhindra genomfart i parkområdet när-
mas Dalslundsvägen. Gatan kan oavsett utföras så att den för gående och- cyklister 
upplevs som ett tydligt sammanhängande och gent stråk. En ny detaljplan måste 
tas fram för att denna lösning ska kunna bli permanent.

                       
Dalslunds skolområde i nära anslutning till Åkarps station på Södra stambanan.

Lilla Dalslundskolans verksamhet kommer med största sannolikhet att fortgå i 
sitt nuvarande läge under utbyggnaden av stambanan. Dalslundsområdet föreslås 
tillfälligt att angöras här under byggtiden och därmed kommer den del av skolgår-
den som ligger sydväst om Lilla Dalslundskolan att behöva fl yttas. Alternativen är 
att antingen utveckla befi ntlig skolgård, som till största del är asfalterad sydöst om 
skolan, eller att göra om cykelparkeringarna nordväst om skolan till skolgård för 
lek. Cykelparkeringarna kan då i första hand fl yttas närmre huvudentrén till Stora 

Dalslundskolan och i andra hand närmre entrén till Lilla Dalslundskolan. Behoven 
av cykelparkeringar antas vara större till den större skolan med fl er och äldre barn. 
Cykelparkeringar ska ligga nära entréer. Tillräcklig yta måste fi nnas för att barnen 
ska kunna röra sig säkert runt Lilla Dalslundskolan även med den tillfällig tillfarten 
till Dalslundsområdet. 

På längre sikt kan Lilla Dalslundskolan enligt skolförvaltningen komma att av-
vecklas. Den byggnad där skolan idag bedriver sin verksamhet är inte optimal 
för ändamålet. Att samla 1-6 klasserna på två, i Åkarp, strategiska platser innebär 
fortsatt korta avstånd till skolan för elever boende i orten. Svanetorpskolan och 
Södervångskolan kan därmed anpassas till framtida eft erfrågan på skolplatser. 
Ingen klass 1-9 elev som bor i Åkarp kommer att ha mer än 1,5 kilometer lång 
gång- eller cykelväg till skolan. Denna placering av skolorna i orten gör att det 
generellt blir betydligt närmre för de yngre eleverna i klass 1-6. Barn- och utbild-
ningnämnden håller på att ta fram ett nytt förslag till lokalförsörjningsplan som 
ska redogöra för framtidens skollägen i Åkarp.

Samhällsplaneringen i Åkarp ska underlätta för ett hållbart resande. På längre 
sikt skapar kopplingen mellan centrum vid Dalslundsvägen och Stationsvägen 
förutsättning för en tydligare identitet för Åkarp som stationssamhälle. Stationen 
är en förutsättning för att i framtiden kunna välja hållbara resor. Stationsområdet 
ska därför vara en självklar mötesplats för orten. Service ska följaktligen i första 
hand utvecklas runt stationen. Det möjliggör också för tågresenärer att nyttja 
servicen i samband med sitt resande. 

Kopplingen mellan Stationsvägen och Dalslunsvägen knyter på ett tydligt sätt 
samman stationsområdet med Åkarps aff ärscentum och skolområdet. Den skapar 
också förutsättningar för en utveckling av stationsnära service och boende. I Åkarp 
fi nns en eft erfrågan på lägenheter som är en boendeform som till stor del saknas i 
orten. Nya lägenheter byggs med fördel i ett stationsnära läge.

Vare sig om Lilla Dalslundskolan fl yttar sin verksamhet eller inte så kan området 
längs den nya kopplingen utvecklas med service, bostäder och förbättrade park- och 
skolgårdsområden. Programmet identifi erar de ytor (gula ytor på kartan) som kan 
utvecklas med nämnda koppling. Hur detta utformas i detalj får framtida detaljplaner 
ta ställning till. Det kan handla om att tillföra service och bostäder i ett stationsnära 
läge men också att utveckla parkrum, skol- eller förskolegård och dagvattenlösningar. 
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Fler funktioner i området ger större spridning av markens nyttjande över dygnets 
alla timmar. Det motverkar att det stora skolområdet känns outnyttjat och övergivet 
på kvällar och helger och bidrar till trygghet. Det är viktigt att Åkarps karaktär med 
uppvuxna något större tomter tas tillvara och förädlas i den framtida planeringen.

 
Kopplingen mellan Dalslundsvägen och Stationsvägen med mark som är möjlig att utveckla bland 
annat med bostäder, service, park och förbättrad entré till Dalslundskolan. Om denna lösning väljs 
för den tillfälliga angöringen som sedan eventuellt permanetas så behöver den exakta placeringen 
studeras vidare. Här kommer ingen byggtrafi k att gå.

Gränsvägen och Gränsvägens förlängning

                      
Programområde ”Gränsvägen och Gränsvägens förlängning” i ljusblått.

Platsens historia
Gränsvägens sammankoppling med Lundavägen fanns redan beskriven i kom-
munens översiktsplan från 1990. År 2000 detaljplanerades idén som förberedelse 
för framtida utbyggnad av Södra stambanan, men den har ännu inte förverkli-
gats.
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Dagsläge
Gränsvägen som innesluter norra delen av Åkarp är angöringsväg för i stort sett 
hela denna del av orten. I väster kopplar den till Alnarpsvägen och Svanetorpsvä-
gen medan den i öster slutar utan vidare koppling vid Skånevägen. I Gränsvägens 
förlängning förbi Skånevägen ner mot Södra stambanan bildar två  täta trädridåer 
gräns  mellan orten och omgivande odlingsmark.

                       
Trädridåerna i gränsvägens förslängning. Längst bort i bilden skymtas Gränsvägens slut vid Skånevä-
gen.

Ortens, i dagsläget, enda korsning för biltrafi k över järnvägen är Alnarpsvägen 
och sker i plan. Överfarten är stundtals hårt belastad och bilköer bildas i samband 
med bomfällningarna. Detta innebär ohälsosamma utsläpp från bilar på tomgång 
och ger upphov till ökat buller. Vid Åkarps station fi nns en gång- och cykeltunnel. 
Däreft er fi nns inga fl er passagemöjligheter över eller under järnvägen. 

Det saknas idag en gång- och cykelkoppling mellan Åkarps och Hjärups centrum 
längs Södra stambanan. Det går inte heller att på ett smidigt sätt att nå Gränsvägen 
via en gång- och cykelväg längs spåren.

Förutsättningar 
När utbyggnaden med nedsänkning av Södra stambanan genomförs kom-
mer Alnarpsvägens passage över spåren att tillfälligt behöva stängas. En annan 
korsningslösning kommer därför att krävas. Gränsvägen kommer därför att 

bindas samman med Lundavägen via en bro över järnvägen. Den uppförs innan 
nedsänkningsarbetena påbörjas. Den blir då en förutsättning för att fordons- 
och tågtrafi k ska kunna korsa varandras körbanor under utbyggnadstiden. Bron 
kommer inte vara tillgänglig för gående och cyklister under hela byggtiden. När 
stambanan är färdigställd ska bron kunna passeras även per cykel och till fots. En 
förlängning av Gränsvägen vidare till Lundavägen är detaljplanelagd och fi nns 
beskriven i Burlövs kommuns översiktsplan. 

Gränsvägens förlängning kommer att trafi keras av bygg- och arbetsfordon bland 
annat med transporter för de massor som uppkommer vid nedsänkningen av järn-
vägen. Det är av största vikt att befi ntlig bebyggelse skyddas mot buller, damm och 
vibrationer från bygg- och transportfordon. Hur detta ska ske visas i projekteringen 
av utbyggnad av vägen. 

Bron blir en trefacksbro där det östra facket kommer att innehålla tillfälliga spår, 
mittfacket de fyra framtida stambanespåren och den västra en kombinerad snabb-
cykelväg och serviceväg för åtkomst till ett till stambanan hörande teknikhus. 
Servicevägen kommer sedan att fortsätta till Hjärup. De tillfälliga spårens höjdläge 
kommer att vara dimensionerande för brons höjd. Alnarpsån kommer att kulverte-
ras under Gränsvägens förlängning.

Sektion som visar de tre facken i Gränsvägens framtida bro över Södra stambanan.

Det nya bredare spårområdet gör att kvartersmark på samfälligheten Åkarp S:21 
måste tas i anspråk för att snabbcykelvägen ska kunna passera mellan spåren och 
radhusen längst söder ut på Skånegatan. Den berörda marken är planlagd främst 
som kryssmark (uthus eller dylikt får uppföras). Marken är asfalterad och används 
av de boende som parkering, ingen byggnad påverkas.

I Gränsvägens förlängning och runt Södra stambanan vid kommungränsen till 
Staff anstorp fi nns ett stort antal uppvuxna träd med varierande kvalité. Nord-
väst om stambanan återfi nns träd nummer 225-387 som bildar en stor välskött 
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naturlik plantering med många olika arter. Beståndet innehåller många arter som 
erbjuder livsmiljön för både smådjur och fåglar. Där fi nns även träd nummer 
461-483 som bildar en liten dunge med stora individer av poppel och avenbok. 
En del av beståndet har lägre hälsa och vitalitet på grund av skador men merpar-
ten av dem kommer leva länge och fortsätta fylla sin funktion som rumsskapande 
element. Individuellt markerade träd sydost om stambanan är alla stora pilar 
förutom nummer 678 som är en stor lind, den enda i sitt slag i området. 
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Identifi erade träd med hög kvalité eller skärskilt miljöskapande egenskaper vid Gränsvägens försläng-
ning är inringade. Det framtida järnvägsområdet är markerat i grått medan den gula linjen visar plane-
rad detaljplanegräns.

Detaljplaner som berörs
Detaljplan nummer 199, Gränsvägen/Österleden, från 2000, genomförandetiden går 
ut 2019 (innehåller Gränsvägens förlängning över stambanan), användningen är 
allmänt ändamål, trafi k och infart.

Detaljplan nummer 216, Åkarp 18:45, från 2006, genomförandetiden har gått ut 
(innehåller Skånevägen med bebyggelse), användningen är i berörd del bostad samt 
allmän plats med park eller plantering.

Detaljplan nummer 136, Solliden, Östragård, Åkarp 4:9 m.fl ., från 987, (innehål-
ler Östragård med Gränsvägens tänkta förlängning), användningen är i berörd del 
specialområde gatutrafi k.   

               
Av programområde ”Gränsvägen och Gränsvägens förlängning” berörda detaljplaner.

Förbättringsmöjligheter
Gränsvägens förlängning kan med fördel byggas med en gång- och cykelväg på utsi-
dan av vägen sett från bebyggelsen i Åkarp. Gång- och cykelvägen kan sedan förläng-
as längs hela Gränsvägen bort till Alnarpsvägen. Det blir en cykelväg som möjliggör 
för något högre hastigheter än på vägar inne i Åkarp. Den kan också kopplas direkt 
till ett framtida snabbcykelstråk längs Södra stambanan. Anläggs gång- och cykelvä-
gen utanför Gränsvägen och Gränsvägens förlängning behöver cyklister endast korsa 
en motortrafi kerad väg för att komma på cykelvägen som sedan, med detta läge, ej 
korsar infarterna till bebyggelsen. För den som vill ta sig vidare till angränsande orter 
ger denna cykelväg ett bra altenativ. De som ska cykla inom Åkarp förväntas istället i 
större utsträckning röra sig på de vägar och cykelvägar som fi nns inom orten.  

För cyklister är det lämpligt om kopplingen från Gränsvägens förlängning till 
snabbcykelstråket placeras öster om vägen för att undvika onödig konfl ikt med 
motortrafi ken. Passager kan då ske planskilt under bron. Det östra facket i bron 
föreslås, när de tillfälliga spåren tas bort, innehålla en rekreativ gång- och cykelväg 
längs Alnarpsån vidare mot Hjärup i Staff anstorps kommun.
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Teknikhuset som nås via servicevägen i Åkarp men ligger i Staff anstorps kommun 
ska placeras så att snabbcykelstråket blir så gent och bekvämt som möjligt. Det 
bör inte heller blockera vyn av odlingsmarken från cykelvägen på väg ut ur Åkarp. 
Teknikhuset kan sedan nås i en kombinerad service- och cykelväg som kopplar 
till Gränsvägens förlängning. Servicevägen till Staff anstorp kan kombineras med 
snabbcykelstråket.

Gränsvägens förlängning från Skånevägen i norr till Lundavägen i söder.

Cykelväg längs Gränsvägen
Alternativen för utbyggnad av gång- och cykelväg längs den befi ntliga delen av 
Gränsvägen är fl era och beroende av att platsen mellan den befi ntliga vägen och 
kommungränsen är begränsad. I följande beskrivning kommer den sida av vägen 
som vetter mot bebyggelsen kallas insida medan sidan mot jordbruksmarken be-
nämnas utsida. Vägen och marken på båda sidor närmast vägen ägs av kommunen, 
på utsidan till kommungränsen och på insidan till kvartersmarken med bostads-
bebyggelse. De tre följande alternativen, håller sig alla, inom kommungränsen och 
den kommunägda marken:

1. En ny gång- och cykelväg om, som minst, 2,6 meter, helt innanför kommungrän-
sen men utanför den befi ntliga vägen förutsätter att diket, med stolpe för belysning, 
inte görs bredare än 1,8 meter. Förslaget kräver endast att gång- och cykelvägen 
anläggs och påverkar inte den befi ntliga vägen.

2. Gränsvägen smalnas av till en bredd av 6,8 meter med en 2 meter bred plantering 
med dagvattenhantering. Där utanför följer en 3 meter bred gång- och cykelväg. 
Var i planteringen de befi ntliga belysningsstolparna då hamnar måste undersökas 
närmre. I detta förslag måste asfalt och linjer fräsas av men bredden, 3 meter, på 
gång- och cykelvägen, kan uppnås.

3. En 3 meter bred gång- och cykelväg anläggs, där platsen är begränsad, med yt-
terkant i kommungräns. Utrymmet för diket blir då i smalaste passagen cirka 1,5 
meter. Hur vattnet kommer rinna av vägen behöver undersökas närmre. Stödmur 
kan behöva anläggas mot jordbruksmarken.

Förslag på utformning av Gränsvägens förlängning 
Gränsvägens förlängning föreslås med en bredd om 6,5 meter för motortrafi k. Ös-
ter därom föreslås en 3,5 meter bred gång- och cykelväg medan en 1,5 meter bred 
gångväg föreslås på västra sidan. Denna lösning kopplas lämpligast till alternativ 3 
här ovan. Därutöver föreslås 2 meter breda ytor för alléplantering och dagvatten-
hantering med svackdiken på vardera sidan om vägen där även gatubelysningen 
placeras.

trottoar  alléplantering körbana alléplantering  gång &
  med svackdike     med svackdike    cykel 
1,5 m  2 m  6,5 m  2 m   3,5 m
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Sektion som visar bredd och trädplantering längs Gränsvägens förlängning.

                   
Sektion som visar bredd på Gränsvägens bro över Södra stambanan.

     
Exempel på hur en betongbro kan gestaltas med hjälp av så kallade mönstermatriser.

Buller och elektromagnetisk strålning
Historisk tillbakablick i Burlövs kommun
Det område som idag omfattar Burlövs kommun har under 1900-talet utvecklats 
från landsbygd till att bli en del av regionen Malmö-Lund. Kommunens geografi ska 
läge mellan Lund och Malmö samt närheten till Köpenhamn och kontinenten har 
gjort att fl era stora infrastrukturprojekt förlagts hit. De motorvägar och järnvägar 
som passerar genom kommunen ger upphov till betydande buller. I vissa delar har 
därför bullerskyddsåtgärder vidtagits medan andra delar saknar sådana lösningar. 

Södra stambanan genom Burlövs kommun elektrifi erades på 1930-talet. Det inne-
bar att ångloken kunde fasas ut. Den svarta röken som följt äldre tiders tågresenä-
rer kom på så sätt att försvinna.

Dagsläge
Arlöv
I Arlöv fi nns i sort sett bullerskydd på sträckan mellan Burlövs station och nästan 
ända fram till Lommavägens viadukt under Södra stambanan. På den sydöstra 
sidan om spåren förekommer två mindre avbrott där större industribyggnader 
istället fungerar bullerskyddande. Bullerskyddet på denna sträcka är 3 meter högt 
och till övervägande del utfört i rödmålat trä men en mindre del är vitmålad.  

På den nordvästra sidan är bullerskyddet sammanhängande från Burlövs station till 
där Lommabanan delar sig från Södra stambanan. Däreft er fungerar gamla Scania-
fabriken till viss del bullerdämpande fram till Lommavägen. Bullerskyddet består 
här i en gräsbeklädd vall. Sydväst om Lommavägen och nordväst om stambanan 
längs Järnvägsgatan fi nns ett 4,5 meter högt rött bullerskydd i trä.

I övrigt saknas bullerskyddsåtgärder längs Södra stambanan i Arlöv.

Åkarp
I Åkarp fi nns det för närvarande inga bullerskyddsåtgärder längs Södra stambanan. 
Bullret stoppas i vissa fall upp något av bebyggelsen närmast spåren. 

Mellan Åkarp och Arlöv korsar stambanan E6/E20. Åkarp utsätts därför också för 
en betydande mängd buller från motorvägen. Detta buller bidrar tillsammans med 
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järnvägsbullret till en ytterligare försämrad ljudnivå. Bullret från motorvägen stop-
pas till viss del av bullervallar som dock inte är sammanhängande.  
    

Förutsättningar    
När Trafi kverket bygger ut Södra stambanan genom Burlövs kommun ska de 
förhålla sig till de riktvärden som givits som villkor för utbyggnaden i regeringens 
tillåtlighet (läs vidare under rubrik Inledning under regeringens tillåtlighetspröv-
ning). Det innebär att riktvärdena ska klaras där det är tekniskt möjligt och ekono-
miskt rimligt att utföra de åtgärder som krävs.

Område där årsmedelvärdet för elektromagnetisk strålning överstiger 0,4 μT i Arlöv.

Område där årsmedelvärdet för elektromagnetisk strålning överstiger 0,4 μT i Åkarp.

Södra stambanan orsakar elektromagnetisk strålning. Inom områden där strålningen 
överstiger 0,4 mikroTesla (μT) ska inte människor vistas stadigvarande och därför 
får inte byggnader för sådant ändamål uppföras. Med stadigvarande vistelse menas 
att byggnaden inte ska tas i anspråk som bostad eller verksamhet där människor 
vistas regelbundet fl era timmar i sträck. Alla bostäder utom en i Arlöv ligger utanför 
området där stadigvarande vistelse inte rekommenderas (för vidare information se 
detaljplaneförslag för Tågarp 15:5 m fl , Södra stambanan genom Arlöv). Den elektro-
magnetiska strålningen göra att byggnader för stadigvarande vistelse inte kommer 
tillåtas på överbyggnaden över spåren i Åkarp. Till exempel miljörum eller förråd 
kommer däremot tillåtas. 
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Arlöv
I och med utbyggnaden av Södra stambanan kommer Trafi kverket att genomföra ett 
antal bullerskyddsåtgärder i Arlöv27 med ambition att klara riktvärdena för buller. 

Befi ntliga skärmar kommer kompletteras med tre meter höga skärmar vid Södra 
stambanans korsning över Lommavägen (4) och vid stationsläget (4). En fem och 
en halv meter hög bullerskyddsvall med en skärm som är en meter hög på vallens 
krön (3) ska uppföras nordväst om spåren mellan stationsläget och Lommabanans 
stickspår. 

Parken 

Störningsskydd 

Bullerskydd 

Bullerskyddsskärmarnas och bullervallarnas utbredning (1. Befi ntlig skärm 3,0 meter, 2. Skärm 4,5 
meter, 3. Vall 5,5 meter + skärm 1,0 meter på krön, 4. Ny skärm 3,0 meter). Bild: Trafi kverket

Åkarp  
I Åkarp kommer järnvägen sänkas till 6 meter under dagens marknivå vid det 
befi ntliga stationsläget. Nedsänkningen fungerar bullerdämpande tillsammans med  
en 400 meter lång övertäckning. Järnvägen kommer sedan att successivt höjas både 
mot Arlöv respektive Hjärup.
27 Trafi kverket (2014). Buller- och vibrationsutredning 2014-05-28. 

Bullerskydd 

 

Bullerskyddsskärmarnas och bullervallarnas utbredning (1. Skärm 3,0 meter, 2. Skärm 2,0 meter, 3. 
Vall 3,0 meter) Bild: Trafi kverket

Utöver nedsänkningen av järnvägen kommer Trafi kverket att genomföra ytterligare 
ett antal bullerskyddsåtgärder i Åkarp.28 Norr om den planerade överdäckningen 
ska en tre meter hög skärm placeras på den västra sidan om järnvägen (1). På 
den östra sidan ska en tre meter hög bullervall fi nnas (3). Dessa binds samman 
över tunnelmynningen av en två meter hög skärm. Söder om överdäckningen ska 
skärmarna vara två meter höga (2). Vid nedgångarna till plattformarna ska buller-
skyddsskärmarna gå om lott för att undvika läckage av buller. 

Eft ersom utbyggnaden av Södra stambanan innebär att buller kommer påverka 
bostäder i Åkarp som även berörs av buller från E6/E20 kommer även buller-
skydd att uppföras längs motorvägen. En bullerskyddsvall kommer att uppföras 
på östra sidan av E6/E20 mellan Bollmörtsvägen i norr och cirka 100 meter norr 
om Lundavägen i söder. Dess höjd ska vara 5-6 meter över vägbanan. 
28 Trafi kverket (2014). Buller- och vibrationsutredning 2014-05-28. 
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Markvibrationer 

  

Bullerskydd längs E6/E20 öster om Åkarp (1. Bullerskyddsvall cirka 6,0 meter över vägbana E6/E20, 
2. Bullerskyddsvall höjd (krön) cirka 5,0 meter över vägbana E6, 3. Bullerskyddsskärm 2,0 meter över 
vägbana E6/E20 respektive påfartsramp.) Bild: Trafi kverket

Förbättringsmöjligheter
Bullerskydden ska i första hand uppföras i tegel och genomsiktligt material samt 
med möjligheten att i vissa fall bekläs med grönska. Teglet knyter an till Åkarps 
och Arlövs tegelarkitektur medan genomsiktligheten kan skapa visuell kontakt över 
spåren. Att beklädda bullerskydden med grönska höjer generellt det estetiska vär-
det men blir extra viktigt i kontakt med parker som till exempel Åkarpsdammen. 

I de lägen där järnvägen passerar i grönområden och plats fi nns kan en bullervall 
fungera som skydd. Då kan vallen integreras i den gröna växtligheten. I mindre 
centrala lägen i de båda orterna kan bullerskydden eventuellt utföras i något 
enklare material.

Där bullerskydden hamnar i fonden av en gata, som till exempel vid Bågevägen i 
Åkarp eller Gamla Lommavägen i Arlöv, bör någon typ av utsmyckning förhöja det 
estetiska värdet av skyddet. Vid Bågevägen kan det innebära en annan färg i teglet 
medan det vid Lommavägen skulle kunna vara en konstinstallation som knyter an 
till vägens historia som Arlövs tidigare pulsåder.  

Vid ombyggnation av broar bör bullerskydd uppföras eft ersom det är betydligt svå-
rare att tillföra sådana konstruktioner vid ett senare tillfälle. Utöver Trafi kverkets 
åtagande att bullerskydda bron över Lommavägen och östra sidan av motorvägs-
bron med E6/E20 strävar Burlövs kommun eft er att också bron över Kronetorps-
vägen och västra sidan av motorvägsbron uppförs med bullerskydd. Vidare borde 
bullerskydd uppföras på den sydöstra sidan om spåren från Burlöv C förbi hela 
Kronetorpsområdet till E6/E20. Nämnda skydd skulle då fungera bullerskyddande 
för det planerade utbyggnadsområdet i Kronetorp. Vid den nordvästra sidan på 
bron över Kronetorpsvägen kommer ett nytt bullerskydd inte att ansluta till något 
skydd vid sidan om bron. Det beror på att inga bostäder i dagslägets fi nns eller 
planeras på den sidan om järnvägen.  

Inom Arlöv fi nns ett antal grönytor och parker som ligger nära järnvägen samt 
ett område i Kronetorp detaljplanelagt som fritidsområde. Trafi kverket bedömer 
att dessa områden inte tillhör kategorin ”rekreationsområden i tätort” enligt defi ni-
tion från Naturvårdsverket: ”Med friluft s-och rekreationsområden avses områden i 
översiktsplan för det rörliga friluft slivet eller andra områden som används mer frek-
vent för friluft sliv och rekreation där naturupplevelsen är en viktig faktor och där 
en låg ljudnivå är en särskild kvalitet. Vad som är god ljudnivå i parker och andra 
rekreationsområden inne i tätorter är bland annat beroende på bakgrundsnivån på 
platsen.”29

Kronetorps detaljplanelagda fritidsområde klarar, förutom närmast Lundavägen 
och Kronetorpsvägen enligt bullerberäkningar utförda i ”Modellering av buller-
exponering från vägar och järnvägar i Burlövs kommun 2011-01-29”30 riktvärdet i 
villkoret, om bullret orsakat av stambanan inte räknas in.

29 Naturvårdsverket (2013). Nationell samordning av omgivningsbuller- Gemensamma defi nitioner och begrepp, 
2013-05-31.
30 Arbets- och miljömedicin Lund  (2011). Modellering av bullerexponering från vägar och järnvägar i Burlövs 
kommun 2011-01-29.



69

Buller från vägar i Burlövs kommun. Bild: Arbets- och miljömedicin Lund

Gestaltningen är viktig vid bullerskydd uppförda på broar för att de inte ska upple-
vas som tunga murar ovanför körbanorna. Genomsiktligt material är ett alternativ. 
Bullerskydden på mark kan i en eller fl era delar avsättas för gatukonst likt planket 
vid Norra Parkgatan vid Folkets park i Malmö.

Ambitionen är att bullerskydda även norr om Bollmörtsvägen på den västra sidan 
av Åkarp mot E6/E20. Möjligheten fi nns att använda de jordmassor som nedsänk-
ningen i Åkarp kommer att orsaka till att uppföra vallar. 
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