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Inledning
Bakgrund
Fastighetsägaren och -utvecklaren för 
externhandelsområdet Stora Bernstorp 
har ansökt om en ändring av gällande 
detaljplaner för att kunna sätta upp fler 
fristående stora reklamskyltar i området. 

Burlöv, Malmö, Lomma och 
Staffanstorps kommuner har gemensamt 
tagit fram Kvalitetsprogram för Yttre 
Ringvägens närområde (Burlövs 
kommun m fl, 2000). Delmålet för 
just skyltanordningar är att minimera 
antalet och storleken på skyltar. 
Kvalitetsprogrammet framhåller att 
noggranna analyser ska genomföras så 
att landskapet inte förfulas vid placering 
och utformning av nya skyltar.  

Syfte
Syftet med denna landskapsanalys är om 
nya fristående stora reklamskyltar i och 
intill handelsområdet Stora Bernstorp 
passar in i den landskapliga kontexten, 
samt utgöra underlag för en eventuell 
detaljplaneändring. Vidare att avgöra om 
fastighetsägarens förslag på placering 
och höjd av skyltar är förenligt med de 
mellankommunala mål och riktlinjer 
som återfinns i Kvalitetsprogram för
Yttre Ringvägens närområde, samt ge 
förslag på justeringar på placering och 
höjd. 

Metod
Genomförandet av landskapsanalysen är 
uppdelad i följande steg: 

1. Fjärranalys
Innefattar avgränsning av 
utredningsområde, indelning av 
landskapstyper och karaktärsområden, 
samt potentiellt känsliga platser.

2. Platsbesök 
Bedömning på plats av tidigare 
antaganden, både inom 
externhandelsområdet och i dess 
omgivningar inklusive de potentiellt 
känsliga platserna. 

3. Justeringar av tidigare indelningar 
och antaganden. 
Landskaps- och karaktärsområdenas 
utbredning justeras och känsliga platser 
pekas ut. 

4. Bedömningar av skyltplaceringar 
och höjder, samt förslag på 
justeringar. 

5. Fotomontage av fastighetsägarens 
och nytt förslag enligt 
landskapsanalysen. 

6. Jämförelser och slutsatser. 

Steg 1-3 är baserat på analysmetoden 
LCA, Landscape Character Assessment 
som finns beskriven i An Approach 
to Landscape Character Assessment 
(Natural England, 2014). Förfarandet är 
dock förenklat på grund av områdets, 
relativt sett, ringa skala, och syftet 
med att bedöma ett mindre antal nya 
fristående skyltar. 
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Det berörda området
Det berörda området är ett periurbant 
landskap. Med ett periurbana landskap 
menas de områden där övergången 
mellan stad och land, urbant och ruralt 
inte är så skarp. Typiska element är:
• större infrastruktur som motorleder 

och -vägar, järnvägar och 
kraftledningar,

• externhandel och verksamheter i 
behov av denna infrastruktur,

• kvarvarande odlingsmark och 
växthusodling som har behov av 
närhet till marknaden i staden samt 
vägnätet och

• golfbanor och hästgårdar

Utredningsområdet med omland 
innehåller alla dessa element och skapar 
en tydlig karaktär av ett peri-urbant 
landskap. 

Denna typ av landskap uppfattas ofta 
som lite röriga, att ha karaktären som 
stadens bakgård. De är dock utpräglade 
vardagslandskap som många människor 
dagligen passerar genom, stannar till 
och arbetar i. Periurbana landskap 
spelar en mycket viktig roll i stadens 
funktioner, som transit, handel, logistik, 
matproduktion, elförsörjning, men 
även rekreation. Det är även i detta 
spänningsfält mellan stad och land som 
ytkrävande rekreation som golfbanor 
ofta är belägna. 

I och kring Stora Bernstorps 

externhandelsområde finns redan idag 
ett antal skyltar. Dessa är skyltar för 
Hornbach, Bauhaus och Volvo och en 
allmän skylt för Stora Bernstorp med 
ett flertal företagsnamn på (i denna 
utredning kallad 20 m-skylten). Det 
finns även en McDonald’s-skylt som 
endast är 10 m hög. Den ingår inte i 
denna utredning. Utöver dessa befintliga 
skyltar finns en byggrätt på en 35 m hög 
skylt norr om Bauhaus. 

Idag dominerar den 35 m höga Bauhaus-
skylten omgivningen, på grund av sin 
höjd och sitt uttryck. 20 m-skylten 
smälter in i bebyggelsen på håll, så 
det går bra att öka höjden med 5 m för 
många av de tillkommande skyltarna. 
Över 25 m höjd börjar de negativa 
effekterna att bli tydliga. Det är rimligt 
att de tillkommande skyltarna är lägre 
än Bauhaus-skylten och den befintliga 
byggrätten för ytterligare en 35 m-skylt. 

Ur planeringssynpunkt bör alla skyltar 
vara så låga som möjligt, men att de 
också når ett så högt reklamvärde som 
möjligt. Detta kan sägas stämma väl 
överens med Kvalitetsprogram för Yttre 
Ringvägens närområde (se faktaruta).

Kommande förändringar
Ett nytt höglager planeras att byggas 
söder om väg 11 och väster om E22/
E6. Detta höglager kan bli 40 m högt 
enligt gällande detaljplan. Denna 

Från Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde (s. 38)

Skyltar
Delmålet är att minimera antalet och storleken på skyltar.

Riktlinjer:
Följande riktlinjer gäller för skyltar och övriga informationsanordningar:
• att de normalt placeras på byggnadsfasad och anpassas till denna
• att de placeras så att de ej stör bevarandevärda utblickar och vyer
• att deras budskap har en tydlig koppling till i byggnadens pågående 
verksamhet
• att de utformas på ett stilrent sätt med enkel och tydligt läsbar information
• att skyltar med föränderligt budskap och text normalt ej skall tillåtas.
• att införa regler i detaljplan för exempelvis höjd, storlek, placering och 
utformning av skyltar på fristående skyltpelare.
• att fristående skyltar med information som vänder sig mot trafikanten och ej 
har koppling till i byggnaden pågående verksamhet ej förekommer.
• att flaggor och flaggspel skall anpassas till omgivningen och ej överskrida 
normalt förekommande höjd för dylika.

Skyltar kan ha en förfulande inverkan på landskapet, varför placeringar och 
utformningar noga måste analyseras. Följande aspekter skall beaktas vad avser 
skyltanordningar:
• För många och för stora skyltar vid en anläggning ger ett ovårdat intryck och 
påverkar helhetsupplevelsen i negativ riktning.

Utöver det är det viktigt att informationen till trafikantera kommer väl avvägd och 
att det inte inverkar negativt på deras uppmärksamhet för trafiksituationen (s. 39). 

byggnadskropp kan eventuellt agera stöd 
för vissa skyltar sett från norr söderut. 
Effekten antas inte bli så stor med tanke 
på riktningen, men skyltar som betraktas 
mot en fond, som i detta fall en byggnad 
upplevs som lägre, jämfört om de utgör 
en siluett mot himlen. Fonden kan 
såklart likaväl vara växtlighet (främst 

sommartid) eller höjder. 

Se kartor på s. 8-9, 11-12
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Skyltar i och kring Stora Bernstorp

Bauhaus-skylten dominerar 
omgivningen, på grund av sin höjd (35 
m) och sitt uttryck (bred och röd). 20 
m-skylten smälter in i bebyggelsen på 
långt håll och tornar inte upp sig på 
nära håll. Det finns även en Volvo-skylt 
längs väg 11, öster om E6/E22, samt en 
Hornbach-skylt längs väg 11, väster om 
Stora Bernstorp. Dessa två skyltar är 14 
respektive15 m höga. 

Bauhaus-skylten och 20 m-skylten 
används som referenser i detta arbete 
för olika storlek och uttryck för 
tillkommande skyltar.

20 m
14 m

35 m

15 m
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Landskapet kring Stora Bernstorp
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Landskapstyper
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Karaktärer inom periurbant landskap

Externhandel & industri

Bostäder

Väglandskap

Rekreation, natur & kultur

Jordbruk
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Stora skyltar inom handels- & vägkaraktär
Nya fristående skyltar i landskapstypen 
periurbant landskap anses överlag passa 
in. 

De direkt berörda karaktärsområdena är 
externhandelsområdet Stora Bernstorp 
och väg 11 och E6/E22:s väglandskap.

Stora skyltar i sig bryter inte karaktären, 
eller medför en direkt försämring av 
vardagslandskapet. Istället handlar 
det om när en negativ förändring 
sker i fråga om antal, placering och 
höjd av tillkommande skyltar. Hur 
de uppfattas tillsammans med de 
redan befintliga skyltarna i och kring 
externhandelsområdet, samt om de 
riskerar att inkräkta i upplevelsen 
av omkringliggande platser och 
karaktärsområden. 

Det finns exempel på när stora skyltar 
i ett externhandelsområde blir för 
många och för oregelbundna gällande 

Center Syd, Löddeköpinge. Exempel på många stora skyltar, oregelbundet placerade och i 
olika höjder. Foto. Google Maps

placering och olika höjder och istället 
för att guida och informera, förfular eller 
ger ett ”ovårdat intryck och påverkar 
helhetsupplevelsen i negativ riktning”, 
som beskrivet i Kvalitetsprogram för 
Yttre Ringvägens närområde.

Känsliga områden 
Runt karaktärsområdena Stora Bernstorp 
och E6/E22:s väglandskap, i andra 
landskapstyper och karaktärsområden 
finns områden där de storskaliga och 
moderna skyltarna inte passar in. Det 
gäller främst bostadsområden, men även 
ett område för rekreation. Dessa känsliga 
områden är Segeå, Nordanå, Sunnanå 
och nordöstra kvarteret av bostäder i 
Riseberga, Malmö stad.

Segeå 
Segeås dalgång ligger norr om och längs 
med Stora Bernstorp. Segeås dalgång är 
utpekat som ett möjligt framtida natur- 
och rekreationsstråk i Burlövs kommuns 

översiktsplan från 2014.

Nordanå
Byn har en yttre rad hus (ett tiotal) 
som vänder sig mot väster och Stora 
Bernstorp och vars utsikter inte 
nämnvärt skyms av andra byggnader. 

Sunnanå
En kraftig växtridå avskärmar byn mot 
väglandskapet och de handels- och 
industriområden som ligger bortom det. 
Under den avlövade perioden syns höga 
objekt genom grenverket. Över hälften 
av husen (ett tiotal) i byn antas ha utsikt 
mot Stora Bernstorp. 

Riseberga
En handfull av hus antas ha någon form 
av direkt utsikt mot Stora Bernstorp i 
det nordöstra kvarteret av Riseberga. 
Växtlighet omgärdar kvarteret. I 
anslutning till bostadsområdet finns även 
en hundrastgård, ett koloniområde och 

den östligaste delen av Bulltoftaparken. 
Här finns ett par kullar där utsikten 
mot Stora Bernstorp är god. Det är 
bostäderna som bedöms som känsliga 
för nya fristående skyltar.  
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Utvecklarens förslag

E:25 m

14 mD:25 m

C:25 m

B:30 m

35 m

35 m

A:25 m
20 m

15 m

Utvecklarens förslag, A-E

Befintliga eller enl dp

Siktlinje som ska bevaras 

Känsligt område

Stora reklamskyltar

Övrigt

Fastighetsägarens 
förslag
Förslagets fokuserar på att sätta skyltar 
i gott exponeringsläge längs väg 11 och 
E6/E22, samt en hög skylt inom området 
så att den syns över byggnaderna och 
på långt håll. I förslaget uppfattas ingen 
direkt struktur eller anpassning till 
befintliga skyltar. 

Möjlighet att 
bygga 40 m 
högt höglager 
enligt dp

Byggrätt enl dp

Sege å
Framtida rekreationsstråk 
enl ÖP

Nordanå SV

Sunnanå
sikt vintertid

Riseberga NO
sikt vintertid
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Förslag

x
x

x

E:20 m

14 m- m

C:- m

B:20 m

35 m

35 m

- m
20 m

15 m

D:25 m

A:25 m

Utvecklarens förslag, A-E

Befintliga eller enl dp

Siktlinje som ska bevaras 

Känsligt område

Föreslagen ändring - 
ny placering, A & D

Föreslagen ändring
- utgår, C

Stora reklamskyltar

Övrigt

x

Nytt förslag
Förslagets mål är att ordna och skapa 
struktur bland skyltarna. Både genom 
placering och maxhöjd. Detta görs enligt 
nedan. 

• Så jämna avstånd mellan skyltarna 
som möjligt. 

• Högre skyltar i gränsen mellan 
externhandelsområde och 
väglandskap, 25 m, och lägre 
skyltar inom området, 20 m. 
De yttre skyltarna är för reklam 
och information utåt och de inre 
skyltarna för reklam och information 
för besökare inom området. 

• Maxhöjden 20 m inom området 
är satt för att inte få ytterligare 
skyltar som riskerar att torna upp 
sig över besökare, främst fotgängare 
och cyklister, då det även finns en 
befintlig byggrätt för en 35 m hög 
skylt inom området. 

• Den tillkommande skylten i 
områdets ytterkant (i nordost) ges 
även den en maxhöjd på 20 m. 
Orsaken till detta är att den markerar 
övergången till en annan typ av 
miljö, de öppna odlingsmarkerna 
i norr och öst, samt att den är nära 
boendemiljöer i Nordanå. 

Sege å
Framtida rekreationsstråk 
enl ÖP

Nordanå SV

Sunnanå
sikt vintertid

Riseberga NO
sikt vintertid

Möjlighet att 
bygga 40 m 
högt höglager 
enligt dp
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Vypunkter Känsliga områden
1. Området nära Segeå
2. Utkanten av Nordanå
3. Utkanten av Riseberga
4. Sunnanå

Övrig vypunkt
5. Väg 11 i östlig körriktning

1
2

4

5

3
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Vy området nära Segeå

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
30 m

Ny skylt
-10 m
30 m

Ny skylt
utgår
25 m

Hornbach
befintlig
15 m

Hornbach
befintlig
15 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Fastighetsägarens förslag

Nytt förslag

Bauhaus
befintlig
35 m

Skylt enl dp
35 m

Skylt enl dp
35 m

Ny skylt
25 m

E

E

D

D

C

C

B

B

A

A
Ny skylt

-5 m
20 m
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Vy utkanten av Nordanå

Ny skylt
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
30 m

Ny skylt
-10 m
20 m

Ny skylt
utgår
25 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Volvo
befintlig
14 m

Volvo
befintlig
14 m

Skylt enl dp
35 m

Skylt enl dp
35 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
-5 m
20 m

E

E

DC

DC

B

B

Fastighetsägarens förslag

Nytt förslag
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Vy Sunnanå

Fastighetsägarens förslag

Nytt förslag

Volvo
befintlig
14 m

Volvo
befintlig
14 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
25 m

ED

Skylt enl dp
35 m

Skylt enl dp
35 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
-5 m
20 m

ED
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Vy väg 11 i östlig körriktning

Fastighetsägarens förslag

Nytt förslag

Bauhaus
befintlig
35 m

Bauhaus
befintlig
35 m

20 m-skylt
befintlig
20 m

20 m-skylt
befintlig
20 m

Volvo
befintlig
14 m

Volvo
befintlig
14 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
30 m

Ny skylt
-10 m
20 m

Ny skylt
utgår
25 m

Ny skylt
25 m

D

D

C

CB

B

A

A

Skylt enl dp
35 m

Skylt enl dp
35 m
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Vy Sunnanå

Fastighetsägarens förslag

Nytt förslag

Bauhaus
befintlig
35 m

Bauhaus
befintlig
35 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
utgår 
25 m

Ny skylt
25 m

Ny skylt
flyttad
25 m

C

C

D

D

A

A
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Slutsatser
Följande slutsatser kan dras av 
utredningen.  

Generellt
• Nya stora skyltar bryter inte 

karaktären för karaktärsområdet 
Stora Bernstorp eller E6/E22:s 
väglandskap per se, men det finns 
en brytpunkt när nya stora skyltar 
bryter den befintliga karaktären i 
karaktärsområdet Stora Bernstorp 
eller E6/E22:s väglandskap. 

• Nya stora skyltar riskerar att 
påverka de mer känsliga boende- 
och rekreationsmiljöerna runt dessa 
karaktärsområden. 

• Höjd på och antal nytillkommande 
skyltar har vägts av mot detta. 
Föreslagna placeringar och höjder 
bedöms inte försämra dessa boende- 
och rekreationsmiljöer, eller bryta 
karaktären i karaktärsområdet 
Stora Bernstorp eller E6/E22:s 
väglandskap. 

• Jämnare utspridda skyltar bidrar till 
en mer harmonisk miljö, jämfört 
med förslaget från fastighetsägaren.

• I enlighet med Kvalitetsprogram 
för Yttre Ringvägens närområde 
bör inga ytterligare stora skyltar, 
utöver de som föreslås i denna 
landskapsanalys, tillåtas efter denna 
utbyggnad, då risken finns att 
gradvisa förändringar över tid leder 
till en långsam förfulning.  

tiden på året samt när mörkret fallit. 
Påverkan bedöms som måttlig, men 
enkom pga de något förmildrande 
omständigheter som beskrivs ovan. 
Ytterligare skyltar utöver de som 
föreslås i detta dokument skulle få 
stora negativa konsekvenser.   

• I Sunnanå kommer nya 
tillkommande skyltar uppfattas som 
långt bort, mycket pga av de direkta 
närheten till Volvo-skylten. En stor 
del av året är sikten skymd pga den 
stora växtridån, under den avlövade 
perioden är det främst på kvällen 
som de upplysta skyltarna kommer 
synas genom grenverket. Påverkan 
bedöms som liten, men endast pga 
direkta närheten till Volvo-skylten. 
Ytterligare skyltar utöver de som 
föreslås i detta dokument skulle få 
stora negativa konsekvenser. 

Känsliga områden
• Riseberga har ett fåtal hus som 

vänder sig mot Stora Bernstorp. 
Trädgårdarna är dock omgärdade 
av häckar och växtridåer och 
byggnader skymmer sikten. Det är 
främst under den tid på åren då de 
flesta växter är avlövade och som 
det är mörkt som skyltarna kan 
synas. De nya skyltarna bedöms inte 
påverka boendemiljön negativt.

• Segeås dalgång norr om Stora 
Bernstorp är redan idag starkt 
påverkad av externhandelsområdet. 
Främst höga skyltar (över 25 m) 
och en oorganiserad placering 
bedöms förvärra denna situation. 
Föreslagna placeringar och höjder 
bedöms motverka stora delar av 
denna negativa påverkan. Påverkan 
bedöms som liten, men endast för 
påverkan från området redan idag är 
så stor. Ytterligare skyltar utöver de 
som föreslås i detta dokument skulle 
få stora negativa konsekvenser.  

• Nordanå har husrader som vänder 
sig mot väster och Stora Bernstorp. 
Utsikten är redan störd av korsande 
kraftledningar och från ett flertal 
av dessa hus skyms sikten av allé 
och park till en större gård. E6/
E22 ligger högt i deras utsikt och 
skymmer en del av skyltarnas 
pyloner, så de kommer upplevas 
som lägre än vad de är. Störst 
påverkan sker under den avlövade 
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