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1. Inledning
Sockerbruket i Arlöv är en anläggning med kulturhisto-
riska värden. Förutom att producera socker har bruket 
haft stor betydelse för samhällets framväxt och sociala 
utveckling sedan 1870-talet. Under 2023 kommer 
sockerproduktionen att flyttas och ambitionen är att 
sockerbruksområdet ska behålla sin betydelse för 
ortens utveckling utifrån nya förutsättningar. 

Planprogrammets syfte är att undersöka hur området 
kan bli en tillgänglig och levande del av Arlöv med 
verksamheter, servicefunktioner, mötesplatser, bostä-
der och offentliga rum. Detta är förändringar som sak-
nar stöd i den gällande översiktsplanen och kommer 
därför att behandlas i prövningen av planprogrammet. 
Under 2020 och 2021 pågår ett kommunövergripande 
politiskt visionsarbete, ”Vision 2040”, som planpro-
grammet är kopplat till. 

Planprogrammet behandlar sockerbruksområdets 
fortsatta betydelse för Arlöv, och anger gestaltnings-
principer, strukturer och förutsättningar för komman-
de detaljplaneprövningar. En eller flera nya detaljpla-
ner behöver tas fram för att möjliggöra för annat än 
industriverksamheter inom området. Programmet är 
inte juridiskt bindande, men anger kommunens vil-
jeinriktning för platsen och utgör utgångspunkten för 
kommande detaljplaner inom sockerbruksområdet. 
Eftersom dessa inte är förenliga med översiktsplanen 
ska prövningarna ske med utökat förfarande.

Ett programsamråd har ägt rum under juni 2021 för 
att fånga upp information, synpunkter och idéer från 
allmänhet, fastighetsägare, myndigheter och kommu-
nens egna förvaltningar. Efter samrådsperioden har de 
inkomna synpunkterna sammanställs i en samrådsre-
dogörelse och planprogrammet justerats. 

planprogram detaljplan genomförande uppfyllande av vision

2. Vision
Sockerbruket är i dag en sluten, hård och i stora delar 
karg plats. Det är en av de större industrierna i ett 
verksamhetsområde som sträcker sig söderut till 
Inre ringvägen och vidare in i Malmö. Till mitten av 
1980-talet var närmsta grannindustrin SAAB-fabriken, 
och detta har satt stora avtryck i Arlövs stadsmiljöer 
under lång tid med breda transportleder och anslut-
ningar till järnvägen. 

Arlöv är en plats som har sitt ursprung i landsbygden. 
Sockerbetor odlades i närheten och fördes till sock-
erbruket som var navet i Arlövs samhällsutveckling un-
der en lång period. Det industriella landskapet växte 
efterhand och sysselsatte allt fler, och behovet av bo-
städer ökade med tiden. Sockerbruksparken anlades 
väldigt tidigt, och det har förmodligen haft ganska stor 
betydelse för att det finns träd och grönska mellan 
bostadshusen och längs gator och alléer.

Nu står Burlövs kommun inför en period av stora 
förändringar. Persontågs- och busstrafiken blir tätare 
och når fler platser, fler reser hit och rör sig genom vår 
kommun, och allt fler väljer att bosätta sig här. Socker-
bruksområdet har fantastiska förutsättningar att bli en 
betydelsefull del i förändringsprocessen där det kan 
finnas unika bostäder tillsammans med verksamheter 
och samhällsservice i en ny, spännande och trygg kul-
turmiljö. Platsens gröna värden kommer att utvecklas 
och området blir en naturlig del av Arlövs stadsstruk-
tur. Sockerbruksområdets kopplingar till omlandet blir 
tydligare, och det blir enklare att ta sig dit från både 
Malmö, Lund och Köpenhamn.
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3. Förslag

Övergripande om förslaget
Sockerbruksområdet ligger intill Södra stambanan i 
Arlöv vid kommungränsen till Malmö stad och består 
av en serie byggnader som uppförts och ändrats i 
omgångar mellan 1896 och 2000. Norra och södra 
raffinaderibyggnaderna, gamla pannhuset och turbin-
hallen tillhör de äldre byggnaderna. Alla byggnader på 
fastigheten är placerade parallellt med järnvägen och 
nära Kalinaån. Fastigheten har ett eget stickspår till 
Södra stambanan och kylvatten till produktionsanlägg-
ningen hämtas från ån. 

Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås norr, 
öster och söder om de befintliga byggnaderna. Pro-
gramförslaget omfattar möjligheter att uppföra ca 250 
bostäder i nyproducerade flerbostadshus längs Lom-
mavägen och Lundavägen, ca 250 bostäder i nypro-
ducerade flerbostadshus i områdets inre delar och ca 
150 bostäder i de delar av den befintliga bebyggelsen 
som ligger längst från järnvägen. Förslaget innehåller 
också ca 50 000 m2 verksamhetsytor av olika slag i be-
fintliga byggnader, en förskola och två mobilitetshus. 
I planområdets sydligaste del föreslås en ny verksam-
hetsyta på ca 20 000 m2.

Den befintliga bostadsbebyggelsen i korsningen vid 
Sockerbitstorget är 4 våningar hög. Raffinaderibyggna-
derna är 22-30 meter höga, vilket motsvarar ca 7-10 
våningsplan i ett bostadshus eller ca 6-8 våningsplan i 
en kontorsbyggnad. Den nya bebyggelsens byggnads-
höjder och utformning prövas i kommande detaljpla-
ner.  

Planprogrammets norra del omfattar en relativt 
tättbebyggd och urban struktur med nära kopplingar 

till den angränsande parken. Gatorna i förslaget är 
trädplanterade, trygga för oskyddade trafikanter och 
är utformade för att vara trivsamma platser att vistas 
längs. I området finns mötesplatser i och kring husens 
bottenplan, och gångfartsområden begränsar biltra-
fiken närmast husen. Närheten till Södra stambanan 
gör det särskilt viktigt att minska upphoven till buller 
inom både den äldre bebyggelsen och de nya kvarte-
ren.

I planprogrammets södra del finns plats för verksam-
het med gatukoppling till Lundavägen. I anslutning 
till den befintliga bebyggelsen föreslås mobilitetshus 
och en ny kontors-/verksamhetsbyggnad. Ytor och 
svämytor för hantering och fördröjning av dagvatten 
inom planområdet finns i denna del på säkert avstånd 
från järnvägsspår och stickspår.

Sockerbruksområdet ingår i ett riksintresseområde för 
kulturmiljö (M77). Motiveringen till riksintresset är: 
”Odlingslandskap i öppen slättbygd och industrimilj?? 
kring sockerbruk vilkas nära förhållanden väl illustre-
rar omvandlingen av det skånska agrarsamhället från 
1700-talets förindustriella storgårdsjordbruk till den 
vid 1900-talets första decennier utvecklade livsmed-
elsindustrin.”

Bland uttrycken för riksintresset nämns bland annat: 
”Sockerbruket från 1869 med egen anslutning till Söd-
ra stambanan, tätortsbildningen i anslutning till bruket 
med Arlövs kyrka vilken markerar flytten av socken-
centrum från landsbygden till tätorten.”

En tolkning är att Sockerbruksområdet ska bevaras på 
ett sätt som gör att den industrihistoriska kontexten 
fortsatt är avläsbar. Detta innebär bland annat att det 
kommer att ställas högre krav på placering, byggnads-
höjder, utformning och materialval än i andra sam-
manhang.

Ny bebyggelse
Planområdets norra del får en urban kvartersstruktur 
med en raffinaderibyggnad och ett nytt mobilitets-/
kontorshus som barriär mot Södra stambanan. Bebyg-
gelsen norr om raffinaderibyggnaderna utgörs i övrigt 
av flerbostadshus längs Lommavägen och parkens 
norra sida vidare ner mot Lundavägen. Mot Lomma-
vägen placeras hus med nya gator som sträcker sig in 
i området. De nya byggnaderna närmast de befintliga 
bostadshusen längs Lundavägen är fristående punkt-
hus. I söder och i anslutning till de äldre byggnaderna 
föreslås ett mobilitetshus närmast Södra stambanan Foto: Viktor Roikjer, Malmö Museer
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och en ny byggnad för kontor eller centrumverksam-
heter.

Planområdets södra del saknar till skillnad från den 
norra delen skydd mot bullerspridning och risker 
från Södra stambanan, och har ett befintligt stickspår 
kopplat till järnvägen. Platsen är lämplig för exempel-
vis lager-, logistik- eller verkstadsanläggning.

Ny bebyggelse tillåts inte närmare än 30 meter från 
järnvägen.

Befintlig bebyggelse
Raffinaderibyggnaderna är uppförda med massiva 
tegelväggar och stora bjälklagshöjder. Närmast järnvä-
gen i Norra raffinaderibyggnaden och Gamla pann-
huset kan det finnas verksamheter (C, K, Z). Södra 
raffinaderibyggnaden har andra förutsättningar och 
ger möjlighet för bostäder (B). 

Närmast parken finns plats för bostäder (B), vårdcen-
tral och tandläkarmottagning (C). En förskola (S) med 
entréer och förskolegård i en mindre del av parken ger 
goda förutsättningar för väderskyddad utevistelse för 
barnen. Förskolegården ska gestaltas så att parkens 
karaktär bibehålls. Eventuella förutsättningar för en 
begränsad utbyggnad av trygghetsboende i parkens 
nordvästra kantzon kommer, liksom behovet av bul-
lerskydd gentemot bostäder och förskola, redovisas i 
kommande detaljplaneprövningar.

Gestaltningsprinciper
Alla bostadsentréer ska vara tillgänglighetsanpassade 
och placerade mot gaturummen. Flera, minst två per 
kvarter, ska vara genomgående. Majoriteten av lägen-
heterna ska ha balkong samt ljusinfall från mer än ett 
väderstreck. Balkonger och burspråk kan finnas över 
förgårdsmark på samtliga plan.

De nya byggnaderna ger goda förutsättningar för 
gröna tak och takterrasser. Planprogrammet omfattar 
ett varierat taklandskap med rundade tak, platta tak 
och sadeltak. Vegetationsklädda tak förordas där det 
anses lämpligt med hänsyn till kulturhistoriska värden 
och behov av fördröjning av dagvatten. Solpaneler 
placeras på tak och får inte förorsaka bländning av 
spårtrafik.

I Arlöv är byggnader med puts och mönstermurade 
tegeldetaljer i fasader vanliga, och planområdets till-
kommande husfasader utförs i gult tegel med inslag av 

accentuerande material. Avvikande material i begrän-
sad omfattning får finnas. ”Gröna väggar”, dvs vege-
tationsklädda fasader, antingen på eller intill fasad, 
välkomnas i området för att bidra till minskat buller 
samt för att ta hand om luftburna partiklar. 

Det finns ett kontinuitetsvärde i att den befintliga 
bebyggelsen har kvar sitt ursprungliga uttryck från 
sockerindustri-perioden. I det sammanhanget är re-
versibilitet en viktig princip, det vill säga att ändringar 
och tillägg bör göras på ett sätt så att det inte uppstår 
irreversibla ingrepp som påverkar bebyggelsens vär-
den. Generellt gäller att rivning av byggnader/bygg-
nadsdelar uppförda före 1960 ska undvikas, även om 
de inte är belagda med rivningsförbud eller utpekade 
som bevarandevärda. Vid rivning av tegelbyggnader 
bör teglet sparas inför renoveringsarbeten av övriga 
byggnader.

Kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse
En stor del av bebyggelsen på Arlövs sockerbruk är 
q-märkt i den gällande detaljplanen, vilket innebär 
bestämmelser angående ändring och underhåll samt 
rivningsförbud. Detaljplanen baserar sig på Burlövs 
kommuns bevarandeplan från år 2000, där delar av fa-
briksbebyggelsen markerats som bevarandevärd. Det 
skiljer dock något mellan vilka byggnader som är ut-
pekade i bevarandeplanen och vilka som är skyddade i 
detaljplanen. I samband med kommande detaljplane-
ring bör en översyn göras av bebyggelsens skydd.

Grönstruktur
Natur
Planområdet gränsar till Kalinaån. Vattendraget är 
planlagt som allmän plats (naturpark). 

Foto: Axel Sjöberg, Tekniska museet (Malmö)
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Odling
Odling sker på gårdar, tak och i grönområden. Stads-
odling bidrar till att skapa aktivitet och intresse för 
området innan och efter det att området tas i anspråk 
för nya byggnader. Mer permanent odling kan finnas 
på både gårdar och tak för att bidra med ekologika, re-
kreativa och sociala värden. För att möjliggöra odling 
på tak måste byggnaderna utformas med ett hållfast 
takbjälklag och utrymmen för skrymmande transpor-
ter och förvaring.

Grönska på byggnader och gårdar
Inne i kvarteren ska gårdsrummen vara lummiga och 
ge möjlighet till både rofylld vistelse och lek för stora 
och små. Gårdarna planeras som parkgårdar.

Gröna tak fördröjer vatten och verkar positivt för 
kvarterets dagvattenhantering. Sedummattor är 
vanligt, men ett större jorddjup fördröjer vatten bättre 
och kan användas för gräs- och ängssådd eller odling. 
Taken till komplementbyggnader, tex miljöhus och 
cykelparkeringar, ska förses med takgrönska.

Längs lokalgatan parallellt med Lommavägen är 
fasaderna vegetationsklädda för att bidra till minskat 
buller samt för att ta hand om luftburna partiklar från 
kringliggande vägar. Gröna fasader med tät vegetation 
ger även fåglar möjlighet att häcka och söka skydd på 
samt attraherar många insekter. Andra dokumentera-
de fördelar är temperaturreducering då vegetationen, 
men främst substratet som växten växer i, fungerar 
som ljudabsorbent. En grön vägg ger även ett skyd-
dande lager utanpå fasaden eftersom växterna hindrar 
att slagregn och UV-ljus sliter på fasaden.

Genom gröna innergårdar och grönska på byggnader 
främjas den biologiska och ekologiska mångfalden i 
området.

Allmänna platser
Kvartersstrukturen omges av allmän platsmark; nya 
allmänna gator, mötesplatser där gator och stråk binds 
samman, ett mindre torg som binder samman de cen-
trala gångfartsstråken, en park och ett vattenstråk. 

Torget gestaltas med lekskulptur, sittytor, accentue-
rande ljussättning och omges av gårdskvarter. Kvarte-
ren mot torget har bred förgårdsmark med plats för 
mindre caféservering eller annan serviceverksamhet 
med behov av ytor utomhus. Gaturummen flankeras 
av stamträd och trädgrupper. 

Utformningen av allmän platsmark ska ägnas särskild 
omsorg med omfattande trädplanteringar som skapar 
gröna gaturum, bidrar till en attraktiv miljö, infiltration 
av vatten med reningseffekt samt hastighetsdämp-
ning. 

Trafik 
Gång- och cykel
Gång- och cykelnätet ska vara gent och prioriterat 
samt tillgänglighetsanpassat. Det befintliga cykelvä-
gnätet längs Lundavägen och Lommavägen tangerar 
planområdet.

Inom planområdet har infartsgatan från Lundavägen 
separat cykel- och gångtrafik. Övriga kvartersgator, 
varav några är gångfartsgator, har blandtrafik vilket 
regleras genom lokala trafikförordningar. Ett större 
stråk planeras mellan mobilitetshuset vid Lommavä-
gen och verksamhetsinfarten vid Lundavägen som gör 
det möjligt att passera genom området och nå bostä-
der och verksamheter inom området.

Kollektivtrafik
Burlöv C ligger inom 10-15 minuters gångavstånd från 
planområdet. Vid Sockerbitstorget och Lundavägen 
stannar regionbussar. De korta avstånden till buss och 
tåg ger mycket goda förutsättningar för pendling med 
kollektivtrafik. 

Motortrafik
Biltrafiken inom planområdet har begränsats och 
föreslås trafikmatas från Lundavägen norr om parken. 
Trafikalstrande verksamheter föreslås trafikmatas 
från separat in- och utfart från Lundavägen söder om 
Kalinaån.

Parkering
Cykelparkeringar placeras i större enheter på kvarters-
gårdarna längs gångstråk. Parkeringsnormen anger 2,5 
cykelparkeringsplatser per lägenhet för boende och 
besökare till flerbostadshus. 

Fordonsparkeringar placeras i mobilitetshus i tydliga 
lägen vid Norra raffinaderibyggnadens norra respekti-
ve södra gavlar för att minimera sök- och genomfart-
strafik och därigenom minska gatubullret. Minskad 
biltrafik bidrar till en säkrare och mer attraktiv trafik-
miljö för gående och cyklister. Planförslaget medger 
mobilitetshus med flexibel användning, kombinerat 
med verksamheter, då parkeringsbehovet framöver 
beräknas minska i detta kollektivtrafiknära läge. 
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Parkeringsbehovet för boende i flerbostadshus är 
enligt kommunens p-norm 0,9 bilplatser/lägenhet ex-
klusive besöksparkering med 0,1 bilplatser/lägenhet. 
Av dessa ska 2–3% vara avsedda för personer med 
funktionsvariationer. Successivt införande av bilpool 
sänker parkeringsbehovet med ytterligare 20%, dvs 
0,1–0,2 bilplatser per lägenhet. För att få tillgodoräk-
na sig minskningen krävs att exploatören, via avtal, 
förbinder sig till bilpool i 5 år. Om bilpoolen upphör 
måste parkeringsbehovet tillgodoses enligt kommu-
nens p-norm.

För verksamheter har parkeringsbehovet beräknats 
till 14 bilplatser/1000 m2 BTA inklusive två bilplat-
ser/1000 m2 BTA för besökare. Parkeringsbehovet 
är beroende av i vilken mån och vilken typ av verk-
samheter som etableras. Behovet för befintliga och 
tillkommande verksamhetsytor i områdets norra del 
uppskattas till ca 700 p-platser utifrån kommunens 
p-norm. Separata parkeringsutredningar krävs för att 
precisera behovet.

Gator och angöring 
Planområdets nya huvudgata sträcker sig från Lunda-
vägen längs Lommavägens tidigare sträckning, och ska 
gestaltas som en stadsgata med en trädrad i mitten. 
Från gatan leder lokalgator runt området. Övriga gator 
är mindre lokalgator och gångfartsgator. På tvärgator-
na där ytorna korsar varandra bör ytbeläggningen för 
det långsammaste trafikslaget användas.

Angöringen från den befintliga infarten från Lundavä-
gen strax söder om Kalinaån riktar sig till verksamhets-
trafik, och gestaltas som industrigata. Lundavägens 
gaturum mellan Kalinaån och korsningen med Lomma-
vägen utvecklas med större inslag av grönska och får 
en tydligare koppling till den nya huvudgatan/Lomma-
vägens tidigare sträckning.

Lommavägen har omvandlats till en stadsgata, och 
fungerar fortsättningsvis som trafikled med transpor-
ter och som länk till Västkustvägen. Utformningen 
bidrar till att skapa en säker miljö för korsande, oskyd-
dade trafikanter. Korsningarna vid Lommavägen och 
Lundavägen har i dagsläget utformningar som funge-
rar för den tillkommande bebyggelsen i planförslaget.

Buller och störningsskydd
Behovet av eventuella bullerskyddsåtgärder kommer 
att baseras på områdets förutsättningar och dimensi-
oneras för att ljudnivån utomhus som helhet inte ska 

överskrida riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsfasad samt inte överskrida 50 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå vid förskolans utemiljö. 

Bullerberäkningar utfördes 2014 i samband med 
upprättandet av järnvägsplanen för utbyggnaden av 
Södra stambanan (Flackarp – Arlöv, fyra spår, 2016-
03-23). Utifrån dessa beräkningar går det att se att 
höga ljudnivåer beräknas framförallt vid fasaderna 
längs järnvägen. Dessa byggnader är olämpliga för 
bostäder med hänsyn till både risker och bullerpåver-
kan, men utgör effektiva skydd för övrig befintlig och 
tillkommande bebyggelse i andra delar inom området. 
I övriga delar av planprogramområdet är inte ljudnivå-
erna lika höga. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna från 
järnvägstrafiken beräknades till 55-65 dB(A) och den 
maximala ljudnivån till 80-85 dB(A).

Vägtrafikbuller från Lommavägen och Lundavägen på-
verkar också ljudnivåerna, och ny bostadsbebyggelse 
längs Lommavägen kan komma att behöva utformas 
med hänsyn till överskridna bullerriktvärden. Tekniska 
åtgärder för att skydda fasader och/eller uteplatser 
kan bli aktuella. För att precisera förutsättningarna 
och eventuella åtgärdsbehov, kommer nya bullerut-
redningar som tar hänsyn till buller från både väg- och 
järnvägstrafik samt Trafikverkets senaste basprog-
noser att genomföras i samband med kommande 
detaljplaneprövningar.

En riskbedömning har genomförts som visar att risk-
nivåerna är förhöjda inom programområdet och att 
hänsyn behöver tas i det fortsatta planarbetet för att 
uppnå en acceptabel risknivå. Sammantaget bedöms 
planprogrammet vara möjligt att genomföra under 
förutsättningen att de särskilda frågor som lyfts i för-
slaget till förhållningssätt bevakas.

Vid framtagande av detaljplaneförslag för området 
kommer förslagna förhållningssätt och riskreduce-
rande åtgärder att behöva konkretiseras tillsammans 
med en tydligare definition av vad som ingår i respek-
tive detaljplan. I kommande detaljplanering görs en 
bedömning av olika markåtgärders lämplighet ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Olika alternativ ska studeras 
för att kunna välja de markåtgärder som ger upphov 
till ett hållbart och attraktivt område samtidigt som 
människors hälsa och säkerhet säkerställs.

Parkeringshus som placeras närmare än 35 meter från 
Södra stambanan (och utan framförliggande bebyggel-
se) kräver att tekniska åtgärder behöver vidtas. Dessa 
åtgärder utgörs t.ex. av brandklassad/obrännbar fasad 
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och brandklassade fönster (inom 35 meter), samman-
hållen/tät stomme (som tål viss explosionslast), ven-
tilationsåtgärder och möjlighet att utrymma bort från 
Södra stambanan. Med dessa typer av åtgärder är det 
tänkbart att placera parkeringshuset på ett avstånd 
om minst 30 meter från Södra stambanan.

Burlövs kommuns preliminära bedömning är att Norra 
raffinaderiets befintliga tegelkonstruktion är tillräck-
lig för att kunna anses som obrännbar och uppfylla 
kraven på sammanhållen/tät stomme, samt att fasa-
den vid behov kan kompletteras med brandklassade 
stomkomplement som har liten eller ingen inverkan 
på byggnadens uttryck. Behoven av skyddsåtgärder i 
planområdets befintliga byggnader preciseras i vidare 
utredningar i samband med kommande detaljplanear-
bete.

Norra raffinaderiet och parkeringshuset utgör effekti-
va barriärer för bakomliggande bebyggelse. Beroende 
på avståndet mellan Norra raffinaderiet och parke-
ringshuset kan det krävas att markåtgärder vidtas för 
denna öppna yta för att skydda bebyggelsen bakom. 
På så sätt skapas en sammanhängande barriär mellan 
riskkällan och mer skyddsvärd bakomliggande bebyg-
gelse. En sådan markåtgärd kan utformas på olika sätt 
och kan utgöras av exempelvis en vall eller en mur. För 
att skapa en sammanhållen känsla för området stude-
ras möjligheterna till detta vid kommande planering 
av området.

I nuläget är grundtanken att en mur uppförs mellan 
det planerade verksamhetsområdet och sockerbruket. 
Andra åtgärder kan övervägas som uppfyller sam-
ma funktion, t.ex. en vall. Valet av åtgärder är också 
beroende av huruvida farligt gods hanteras inom eller 
transporteras till och från verksamhetsområdet, vilket 
är en fråga som behöver bevakas specifikt i framtida 
planeringsskeden. Under förutsättning att sådan han-
tering eller transport inte sker inom området är mur 
(beroende på dess utformning) en tillräcklig åtgärd ur 
ett riskperspektiv för att skydda människor inom den 
norra delen av programområdet. Andra åtgärder eller 
en kombination av åtgärder kan i vissa fall vara moti-
verade utifrån en avvägning mellan risk och ambitio-
nen att uppnå en attraktiv och hållbar stadsbild.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och skyfall
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns 
utbyggt i Arlöv. Nya ledningar förläggs med anslutning 

till befintligt VA-nät. Läge, kapacitet samt anslutnings-
punkter för hela planområdet utreds och utformas i 
samarbete med VA Syd.

Fördröjning samt rening av dagvatten kommer att 
krävas. För att minska risken för översvämning vid sky-
fall ska fördröjning ske både på kommunal och privat 
mark. På kommunal mark ska fördröjning och utsläpp 
av dagvatten från området begränsas till 1,5 l/s/ha. 
Rekommenderad fördröjning på privat mark är 20 l/s/
ha. 

Planområdet upptas idag av industrimark och har dag-
vattenledningar. Planförslaget innebär att ytor inom 
planområdet bebyggs samt hårdgörs. Fördröjning sker 
huvudsakligen via dagvattendamm och översväm-
nings-/fördröjningsyta för skyfall. Dammen placeras 
vid lågpunkten av planområdets mittersta del. Öppen 
dagvattenhantering som exempelvis biofilter priorite-
ras i de större gaturummen och torgytor.

När dagvatten ska renas och när avledning sker via 
dagvattenbrunn och dagvattenledning till recipient 
krävs någon typ av reningsanläggning, exempelvis 
rännstensbrunn med slamfång och ev. filter. Högre 
reningseffekt uppnås genom att låta dagvatten inom 
gator och parkeringsytor passera exempelvis träd-
gropar med skelettjord, regnbäddar, gräsdiken eller 
makadamdiken.

El, fjärrvärme, gas (nätstation)
El ombesörjs genom E.ON Energidistribution AB. 
Ett befintligt ledningsstråk finns i planområdet. För 
elledning i mark får byggnad eller annan anläggning 
inte utan ledningsägarens medgivande och lämnade 
instruktioner uppföras på närmare avstånd än 3 meter 
från ledningen. Inte heller får utan ledningsägarens 
medgivande upplag anordnas eller marknivån ändras 
ovanför ledningarna, så att reparation och underhåll 
försvåras. 

I planens norra del närmast Lommavägen finns behov 
av en nätstation för de planerade bostäderna. Om mo-
bilitetshus och/eller andra parkeringsplatser ska utrus-
tas med laddningsmöjlighet ökas behovet till minst ca 
två nätstationer.

I planens mellandel beräknas behovet till minst två 
nätstationer beräknat utifrån ett normalförhållande 
vid etablering av bostäder och kontor. Om mobilitets-
hus och/eller andra parkeringsplatser ska utrustas 
med laddningsmöjlighet för elbilar eller annan bilpar-
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kering med laddbehov kommer dubbleras behovet av 
nätstationer.

För planområdets sydliga del är det svårt att beräkna 
behovet av nätstationer i nuläget, men det kommer 
att behövas minst en nätstation i den delen av områ-
det.

E.ON Energilösningar AB har fjärrvärmeledning som 
ligger inom den nordöstra delen av planområdet. 
Byggnader och fasta anordningar får inte placeras 
närmare än 2 meter från fjärrvärmeledningar. 

Weum Gas har distributionsledningar inom plan-
programområdet som är belägna inom nuvarande 
parkområden. Energigasnormens regler (EGN) anger 
bland annat minsta skyddsavstånd mellan ledning och 
byggnad inom tätbebyggelse samt närmaste gräns för 
område med förväntade grävningsaktiviteter. Plante-
ring av träd bör ej ske närmare en gasledning än 3 me-
ter. För att minska risken för skador på träd i samband 
med eventuella framtida arbeten med distributions-
ledningen rekommenderas att träd i närheten förses 
med rotskydd. 

Avfall
Från den 1 januari 2023 börjar kravet på bostads-
nära insamling av förpackningar att gälla, vilket ska 
beaktas i det fortsatta planeringsarbetet (förordning 
2018:1462 om producentansvar för förpackning-
ar). I det fortsatta planeringsarbetet ska frågan om 
avfallshantering och möjlighet till plats för cirkulära 
lösningar, till exempel i form av ytor för återbruk och 
delningsfunktioner, utredas. 

Avfallshanteringen ska lösas i enlighet med Renhåll-
ningsordning 2021-2030 för Burlövs kommun och 
Malmö stad. 

4. Förutsättningar

Uppdraget
När kommunstyrelsens planutskott fattade beslut om 
att ta fram ett planprogram för Arlövs sockerbruksom-
råde inleddes en process med inriktning på platsens 
fortsatta utveckling. Bruksområdet har varit förknip-
pat med sockerframställning sedan 1860-talet fram till 
nu, och 2023 kommer den pågående verksamheten 
att avetableras. Bruket har utgjort en grund för sam-
hällets utveckling under många år, och den största ut-
maningen är att hantera omvandlingen av området på 
ett sätt som ger sådana effekter även i fortsättningen.

Planprogrammet har tagits fram av tjänstepersoner 
från tillväxtavdelningen under 2020/2021. Arbetet har 
förankrats via kommunledningsförvaltningens strate-
giska styrgrupp och kommunstyrelsens planutskott.

Utvecklingsstrategi
Sockerbruket har varit en arbetsplats som sysselsatt 
stora delar av ortens invånare under lång tid och varit 
förutsättningen för utbyggnad av bland annat bostä-
der, järnvägsstation och grönområden. Framtiden 
kommer att innebära att området integreras med den 
övriga stadsstrukturen och vänder sig utåt i samhäl-
let. Nya funktioner och verksamheter tillförs och ger 
förutsättningarna för utvecklingen av nya ekonomiska, 
sociala och ekologiska värden.

Kommunövergripande beslut
Översiktsplan (2014)
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, 
ligger sockerbruksområdet inom de områden som pe-
kas ut som blandad bebyggelse. När översiktsplanen 
togs fram var det inte aktuellt att bruksverksamheten 
skulle avvecklas. Området bedömdes inte rymma fler 
invånare eller arbetstillfällen utöver de som redan 
fanns.

Bostadsförsörjningsprogram (2018)
Bostadsförsörjningsprogrammet är ett strategiskt 
dokument som redovisar kommunens målsättning 
och strategi för ett attraktivt bostadsbyggande utifrån 
behovet av bostäder och kommunens utbyggnadspla-
ner. Programmet innehåller riktlinjer för bostadsför-
sörjningen i Burlövs kommun under perioden 2017-
2027. Målbilden är Burlöv som en gränsöverskridande 
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mötesplats, mitt i MalmöLundregionen, med Burlöv 
C som det självklara centrumet. Sockerbruksområdet 
pekas ut som ett utvecklingsområde för blandad stad 
i slutet av perioden och omvandlingen av området är 
en fråga av hög prioritet.

Miljöprogram (2020)
Miljöprogrammet utgör ett av Burlövs kommuns 
övergripande miljöstrategiska dokument för att nå 
de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till det 
globala arbetet med Agenda 2030. Sockerbruksområ-
dets kulturvärden ska belysas utifrån vilken påverkan 
som föreslagen exploatering kan ha, och vilka åtgärder 
som kan genomföras för att minimera skador på samt 
stärka och utveckla värden. För att områdets utveck-
ling ska vara långsiktigt hållbar behöver den ske på ett 
sätt som gynnar både människor, djur och växter.

Plan för Burlövs vatten (2019)
Planen beskriver strategier, mål och förslag till åtgär-
der för att hantera utmaningarna för vattnet i kom-
munen. Planen innehåller kartläggningar över risker, 
utmaningar och förslag till åtgärder. Fokus ligger på att 
minska övergödningen och föroreningar samt risker-
na vid skyfall och havsnivåhöjningar. Inom ramen för 
vattenplanen finns en rad andra dokument som verkar 
parallellt, exempelvis VA-plan och dagvattenstrategi. 
Vattenplanen föreslår att möjligheter till anläggande 
av en dagvattendamm i Sockerbruksparken undersöks.

Dagvattenstrategi (2015)
Dagvattenstrategin är ett led i Burlövs kommuns arbe-
te med att förbättra vattenkvalitén i våra vattendrag 
och i havet. Dagvattenhanteringen ska också minska 
översvämningsriskerna och bidra till fler livsmiljöer för 
växter och djur.

Parkeringsprogram (2016, rev. 2019)
I Parkeringsprogram för Burlövs kommun tas ett 
samlat grepp kring parkeringsfrågorna i kommunen. I 
programmet finns en policy för hur kommunen över-
siktligt ska arbeta med parkering samt en norm för 
hur många parkeringsplatser som måste uppföras för 
olika typer av bebyggelse.

Bevarandeplan (2000)
Burlövs kommun har en kommuntäckande bevaran-
deplan som fungerar som vägledning och stöd vid 
planarbeten, bygglovs- och rivningsärenden. Bevaran-
deplanen har följts upp med tillägg till detaljplaner.

Detaljplaner
54T
Huvuddelen av sockerbruksområdet är planlagt för 
industriändamål. Planen har senare fått tilläggsbe-
stämmelser. Fabriksbyggnaderna klassas som särskilt 
värdefull miljö enligt 3 kap. 12 § PBL.

201
Bibliotekskvarteret är planlagt för bibliotek, bostäder, 
handel i bottenplanen, parkering samt park.

155T
Detaljplanen omfattar i huvudsak kontor, samlingssal 
och Kalinaån som öppet vattenområde. Planen har 
tilläggsbestämmelser för kontorsdelen och hörsalen. 
Hörsalen klassas som särskilt värdefull miljö enligt 3 
kap. 12 § PBL, och får inte rivas.

5700 (pågår)
Stadsbyggnadsnämnden i Malmö stad har påbörjat 
detaljplanearbetet för del av fastigheten Kirseberg 
31:51 som omfattar verksamheter. Planområdet an-
sluter till sockerbruksområdet.

Planeringsförutsättningar
Vegetation/biotopskydd
I Sockerbruksparken finns fynd av bok, ek, lind och 
hästkastanj som registrerats i Artportalen (artpor-
talen.se) som skyddsvärda och av stor betydelse för 
bevarandet av biologisk mångfald. Sockerbruksparken 
har en varierad vårflora med bland annat hålnunne-
ört, vit-, gul- och blåsippa. Hålnunneörten är rödlistad 
(nära hotad). Blåsippan är fridlyst i bl.a. Skåne.

Dagvatten
Det aktuella området ligger inom Alnarpsåns avrin-
ningsområde, men dagvattenavledningen sker till Sege 
ås avrinningsområde (Kalinaån). Kalinaån mynnar i 
Lommabukten, som är ett Natura 2000-område och 
naturreservat. Lommabukten har måttlig ekologisk 
status. Dagvattenstrategi för Burlövs kommun före-
slår fördröjningsmagasin med rening av dagvatten vid 
dagvattenavledning mot Kalinaån.

Infrastruktur
Vägar
Lundavägen och Lommavägen ramar in planområdet. 
Lundavägen är ett gammalt vägstråk som går igenom 
hela kommunen och orterna Arlöv och Åkarp. Lom-
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mavägen hade tidigare en annan sträckning och följde 
norra fasaden längs den Norra raffinaderibyggna-
den. Senare byggdes vägen om för att få en planskild 
korsning under Södra stambanan. De fyra filerna har 
minskats till två efter att stråket nyligen byggts om. 

Sockerbruksgatan går i en loop runt Sockerbrukspar-
ken och ansluter till Lundavägen i två punkter. Den 
västra sträckningen ligger på kvartersmark och den 
östra är en lokalgata som leder in till Sockerbruket.

Järnväg
Planområdet avgränsas av Södra stambanan med en 
intensiv trafikering av tåg. Sockerbruket har ett eget 
stickspår från stambanan som leder in till verksam-
heten.

Kollektivtrafik
Lundavägen trafikeras av busslinjerna 130 Malmö - 
Lund och 172 Malmö - Genarp. Bussarna stannar vid 
hållplatserna Sockerbitstorget och Allégatan i anslut-
ning till planområdet. 

Rekreation och fritid
När sockerbruken byggdes planerades ofta parkan-
läggningar i anslutning till fabrikerna och så även i 
Arlöv. Förebilderna hämtades främst från England 
där offentliga parker började anläggas på 1830- och 
-40-talen. Parken tillhör sockerbruket men är öppen 
för allmänheten. Boklunden är en park i centrala Arlöv 
som öppnade 2007. Parken ligger i direkt anslutning 
till biblioteket och angränsar till sockerbruket. 

Tydliga gång- och cykelvägar finns utmed både Lunda-
vägen och Lommavägen, och gångstråk finns i både 
Sockerbruksparken och Boklunden. Spillepengens 
fritidsområde ligger ca 2 km från sockerbruksområdet 
och där finns löpspår, utegym och bana för moun-
tainbike. Utbudet av aktiviteter i de grönområden 
och parker som ligger närmst sockerbruket har dock 
utvecklingspotential som rekreationsområden.

Samhällsservice
Tillgång till förskolor, skolor och vårdcentral finns mel-
lan 0,7 och 1,2 km från planområdet. Medborgarhuset 
och bibliotek ligger vid Lommavägen.

Ett skyddsrum finns inom planområdet i en byggnad 
som ligger i anslutning till Sockerbruksparken. Kom-
munens avsikt är att skyddsrummet ska vara kvar.

Utredningar och analyser
Kulturmiljö
Sockerbruket är av riksintresse för kulturmiljövården i 
Skåne län enligt 3 kap. 6 § MB. En byggnadsantikvarisk 
utredning genomfördes 2016 för sockerbruksfastighe-
ten Arlöv 22:191. Utredningen gjordes av kulturmiljö-
sektionen vid Malmö Museer och innehåller riktlinjer 
vid underhåll och ändring. Av utredningen framgår 
att Malmö Museers bedömning är att en del av de 
befintliga skyddsbestämmelserna i detaljplaner inte är 
motiverade och bör ses över i samband med framtida 
planändringar. Några av riktlinjerna som ska beaktas i 
den fortsatta planeringen är:

• Tillbyggnaders placering och anslutning till be-
fintlig bebyggelse ska anpassas efter bebyggels-
ens kulturhistoriska värden. Exempelvis bör inga 
tillbyggnader göras som ansluter till eller innebär 
ingrepp i orörda delar av de värdefulla byggnader-
nas fasader.  

• Undvik håltagningar i orörda delar av de gamla 
tegelfasaderna.

• Om behov finns av större nya håltagningar i fasad, 
för exempelvis entréer, ska även dessa utföras 
på ställen där ingrepp redan har gjorts. Enstaka 
entréer kan vid behov tas upp genom att fönster-
bröstning rivs. Entrépartiets bredd ska då motsva-
ra fönstrets bredd.

• Rengöring av tegelfasader utförs varsamt. Målsätt-
ningen ska vara att få bort smutsen men samtidigt 
bevara patinan.

• Vid renovering av tak ska anlägggningens tydliga 
industriella karaktär med enkla svarta pappklädda 
tak bibehållas.

• Lanterniner bör bevaras och underhållas, alterna-
tivt ersättas med likvärdiga konstruktioner.  

• Skorstenar i tegel ska bevaras och underhållas.

Foto: Carl Wilhelm Roikjer, Malmö Museer
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• Aluminiumfönstren bör på sikt bytas ut mot föns-
ter som är bättre anpassade till byggnaderna och 
mer lika de ursprungliga järnfönstren.

• Det finns ett flertal invändiga byggnadsdetaljer 
som är av särskilt bevarandevärde samt äldre 
ytskikt och detaljer att ta hänsyn till vid ändring.

Dagsljus
Bebyggelsen i förslaget består av kvarter med många 
olika förutsättningar. Eftersom buller och risk är krav 
som ställs i miljöbalken samt PBL har dessa varit vägle-
dande i framtagandet av planprogrammet. Den nya 
bostadsbebyggelsens former och volymer har formats 
efter befintliga strukturer samt den buller- och riskkäl-
la som Södra stambanan utgör. Generellt har lägen-
heterna i planförslaget med fönster mot allmänna 
platser och större innergårdar goda ljusförhållanden, 
men ljusförhållanden i hörn och lägre våningsplan mot 
innergårdar kan behöva studeras närmare. De äldre 
industribyggnaderna har stora bjälklagshöjder och 
tjocka ytterväggar som begränsar dagsljusinsläpp, och 
där bostäder ska finnas inom den befintliga bebyggels-
en behöver ljusförhållandena studeras närmare även i 
de situationerna. Dagsljus regleras i Boverkets bygg-
regler (BBR) i hälsokapitlet i avsnittet 6:3 Ljus.

Exempel på åtgärder som kan förhöja dagsljusfaktorn:
• Placering och storlek av balkonger och fönster: Si-

doskjutna balkonger som inte täcker hela fönster-
partiet kan förbättra insläpp av ljus, högt sittande 
fönster släpper in ljus längre in rummet mm.)

• Ljus fasad eller fasad med ljusreflekterande egen-
skaper

Exempel på möjliga kompensationsåtgärder:
• Balkonger/ uteplats för tillgång till solljus i direkt 

anslutning till lägenheten
• Gemensamma tillgängliga uteplatser med möj-

lighet till längre vistelse (bostadsgård m upphöjd 
terrass, takterrasser) med extra goda ljusförhål-
landen under större del av året

Burlövs kommun tillämpar regler om krav på ett visst 
dagsljusinsläpp som ska följas vid uppförande av 
bostäder och kontor med hänsyn till hygien, hälsa och 
miljö. Vid det fortsatta detaljplanearbetet ska tum-
regeln om avskärmningsvinkel på 30 graders vinkel 
användas, det vill säga att vinkeln mellan motstående 
byggnads mest avskärmande del och fönstermitt inte 
bör vara större än 30 graders vinkel. Är vinkeln mellan 
30 och 45 grader kan dagsljusinsläppet bli betydligt 
svårare att uppnå. Relationen mellan dagsljus och 

White 2019
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riktlinjen för bostadsgårdens bredd illustreras i figuren 
nedan. Vid hanteringen av dagsljus ska även hänsyn 
tas till intilliggande befintlig bebyggelse som kan 
komma att påverkas av den nya bebyggelsen. Inför 
bygglovsskedet ska underlag finnas som visar på att 
god tillgång till dagsljus uppnås enligt en dagsljusfak-
tor på minst en procent.

Risker och säkerhet
Översvämning
Planprogramområdet ligger under 3 meter över hav-
snivån. Insatser pågår med att fördjupa och utveckla 
innehållet i Burlövs kommuns vattenplan (2019-10-
14). Planen omfattar skyddsåtgärder gentemot bebyg-
gelse och ska förtydligas med avseende på hur och när 
de ska genomföras. Det yttre kustskydd som beskrivs 
i vattenplanen avses kompletteras med åtgärder i 
anslutning till Sege å. Även övrigt inträngande vatten 
kommer att behandlas. Detta arbete sker i pågående 
dialog och samarbete med Malmö stad. Resultaten i 
utredningsmaterialet kommer att ligga till grund för 
bestämning av färdiga golvnivåer inom planprogram-
området.

Industribuller
Den södra delen av sockerbruksområdet ligger inom 
ett befintligt verksamhetsområde mellan Inre Ringvä-
gen / E22 / Västkustvägen. För detta industriområde 
bedöms industribullret inte sträcka sig så långt fram 
som till den planerade bebyggelsen i planområdets 
norra del vid Lommavägen. Maximal tillåten bullernivå 
regleras i verksamheters miljötillstånd.

Avstånd till tillståndspliktig verksamhet
Eventuella skyddsavstånd till nuvarande tillstånds-
pliktiga verksamheter i planområdets närhet behö-
ver beaktas i den fortsatta planeringen, och då med 
avseende på givna miljötillstånd. Dessa omfattar inga 
tillståndspliktiga A- och B-verksamheter i Burlövs 
kommun men däremot så kallade U-verksamheter. För 
dessa verksamheter bedöms inga krav på risk- eller 
skyddsavstånd ställas vid utbyggnad av sockerbruks-
områdets norra del. Inga tillståndspliktiga verksam-
heter på Malmö stads sida om kommungränsen mot 
plaområdet har identifierats, men detta behöver 
undersökas nämare.

Markföroreningar
Det finns potentiellt förorenade delar inom socker-
bruksområdet i form av föroreningskällor kopplade till 
verksamhetsutövaren samt föroreningar i anslutning 

till gatuområden och järnväg. Markföroreningarna 
utgörs huvudsakligen av risk för läckage av olja, bensin 
och diesel vid tankar för dessa. Förekomster av kemis-
ka produkter som koks, kol, aska, kvicksilver, lösnings-
medel, laboratoriekemikalier och PCB är möjliga enligt 
en MIFO-inventering som gjordes 2004 (rev. 2005 
och 2013). Längs stickspåret till Södra stambanan och 
spåren på bangården kan föroreningar av kopparlös-
ningar, kresosot, bekämpningsmedel samt alifatiska 
och aromatiska kolväten inklusive BTEX och PAH inte 
uteslutas. 

En miljöteknisk markundersökning har genomförts 
under 2021 som bekräftar förekomster av PAH och 
tungmetaller (bland annat arsenik, barium, bly, koppar 
och kvicksilver) inom området. 

En förutsättning för att möjliggöra för kontors-, 
centrum- och förskoleverksamheter samt bostäder i 
Sockerbrukets äldre byggnader är att dessa inventeras 
och undersöks invändigt med avseende på miljörisker.

Transporter av farligt gods på järnväg
Södra stambanan är utpekad som rekommenderad 
järnväg för transport av farligt gods, och är en tungt 
trafikerad järnvägssträcka med fyra spår. Kortast av-
stånd mellan programområdet och närmsta spårmitt 
uppskattas till ca 4 meter. Avståndet mellan närmsta 
spårmitt till Norra raffinaderiets huvudbyggnad (där 
kontor planeras) uppgår till ca 25 meter och motsva-
rande avstånd till planerade bostäder inom aktuellt 
område är ca 55 meter.

Omgivningsbuller
Södra stambanans och Lundavägens nuvarande tra-
fikflöden bidrar till höga bullernivåer i närområdet på 
grund av relativt höga hastigheter som i sin tur medför 
att trafikbullret får en hög spridningsgrad i de öppna 
delarna inom planområdet.

Tekniska förutsättningar
VA-ledningar
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för 
vatten, spillvatten och dagvatten. Kapaciteten i det be-
fintliga ledningsnätet utreds av VA-SYD för behovet av 
tapp- och spillvatten vid genomförandet av förslaget.

Elförsörjning
Kring och i planområdet löper ledningsstråk för elför-
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sörjning. Inom området har E.ON Energidistribution 
AB ett flertal anläggningar. Eventuell flytt av dessa 
kablar bekostas av exploatör. 

Fjärrvärme
E.ON Energilösningar AB har fjärrvärmeledning som 
ligger inom den nordöstra delen av planområdet. Vid 
tunga transporter och entreprenadarbeten finns det 
risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ kör- 
och punktlaster) som den inte är dimensionerad för. 
Eventuella åtgärder av fjärrvärmeledningen bekostas 
av exploatör.

Gas
Weum Gas har distributionsledningar inom plan-
programområdet som är belägna inom nuvarande 
parkområden. Eventuella kostnader i samband med 
planens genomförande som flyttningar eller ändringar 
av befintliga anläggningar bekostas av exploatören.

Tele, bredband och fiberoptik
Ledningsstråk finns längs med Lundavägen och Lom-
mavägen.

5. Konsekvenser

Sociala konsekvenser
Stadsliv och mötesplatser
Arlövs sockerbruk har en lång historia med en be-
rättelseflora som speglar möten mellan människor 
över många generationer. När sockerbruket med dess 
omgivningar nu går in i en ny fas är ambitionen att 
den primära scenen för social interaktion ska förflyttas 
från fabrikens insida ut till ett rikt och levande stadsliv. 
I planprogrammet föreslås en variation av bostäder, 
kommersiell service och samhällsservice. Bebyggelsen 
binds samman av en välgestaltad och sammanhäng-
ande offentlig miljö med naturliga mötesplatser i ett 
unikt industrihistoriskt landskap. Detta bildar en hel-
het som ger upphov till liv och rörelse inom området. 

Trygghet
Idag är sockerbruksområdet ett stort och oåtkomligt 
område som endast är befolkat under dagtid. Med 
förslaget tillgängliggörs dessa miljöer och möter upp 
omgivande befintlig bebyggelse. En kombination av 
bostäder och olika personintensiva verksamheter 
skapar naturliga rörelseflöden i en väl upplyst miljö 
över hela dygnet, vilket i sin tur har trygghetsskapan-
de effekter.

Barnperspektivet
I utformningen av programförslaget för Sockerbruket 
har hänsyn tagits till barn och ungas perspektiv. Vik-
tiga ledmotiv i arbetet har varit att öka såväl tillgång 
till öppna grönytor för att skapa förutsättningar för 
spontanlek i trygga gröna miljöer samt tillgänglighet. 
Förslaget innehåller en förstärkning av befintliga 
grönytor inom området där dessa öppnas upp för 
att bilda ett bredare naturstråk. Lommavägen har en 
barriäreffekt som separerar Sockerbruksområdet med 
bostadsområdet och Vårboskolan norr om Lommavä-
gen. Genom att återta kontakten över Lommavägen 
både visuellt och fysiskt genom tryggare gång- och 
cykelpassager ges en god tillgänglighet för barn och 
ungdomar till grönytor, samhällsservice och visst kom-
mersiellt utbud. 

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö
Sockerbruket är en för Arlöv kulturbärande institution 
och ska behandlas därefter i de riktlinjer och visioner 
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som målas upp för området. I planprogrammet finns 
flertalet förslag på åtgärder som till stor del syftar till 
att fånga upp områdets kulturhistoriska miljöer. 

Sockerbrukets allmänna karaktärsuttryck präglas av de 
storskaliga fabriksbyggnaderna i gult tegel med runda-
de tak med en kännetecknande siluett. Vid närmare 
anblick tydliggörs den mer småskaliga industrimiljön 
med tillbyggnader och tekniska byggnader och instal-
lationer som tillkommit vid olika perioder under om-
rådets livstid. De äldsta byggnaderna från 1880-90-tal 
är dock i huvudsak bevarade. Med programförslaget 
förändras områdets funktion från industriverksamhet 
till en variation av bostäder, handels-, kontors- samt 
offentliga verksamheter. Utgångspunkten inför utveck-
lingen av de skyddsvärda, dominerande byggnads-
kropparna är att ändringar och anpassningar inte får 
medföra förvanskningar av byggnaderna, och att nya 
användningar ska förhållas till vad detta innebär.

Närheten till järnvägen var tillsammans med vatten-
tillgången från Sege å den största anledningen till 
sockerbrukets lokalisering. Södra stambanan var en 
del i det välutvecklade nätet av industribanor i Skåne 
under den traditionella industrins blomstringsår. Ett 
tydligt inslag hos industribanorna var de stickspår som 
drogs från befintlig järnväg till de många närliggande 
industrierna. I takt med att den traditionella tillväxtin-
dustrin successivt avvecklats eller omlokaliserats har 
även tillgången på stickspår minskat och längs Södra 
stambanan finns endast ett fåtal kvar. I uttrycket för 
riksintresset för kulturmiljö nämns stickspårsanslut-
ningen till Södra stambanan specifikt.

Lommavägen var länge en viktig livsnerv i Arlövs his-
toria innan den revs upp och flyttades till nuvarande 
position i början av 1970-talet. Vägen sträckte sig från 
Lundavägen vidare längs Sockerbrukets norra fasader 
och kantades av äldre bebyggelse med caféer och 
verksamhetslokaler. I förslaget förstärks Lommavägens 
tidigare sträckning för att fungera som stadsgata i det 
nya området. 

En byggnadsantikvarisk utredning för Sockerbruket 
togs fram av Malmö Muséer 2016. Här gjordes tolk-
ningen i förhållande till riksintresset att anläggningen 
ska bevaras på ett sätt som gör att den industrihisto-
riska kontexten är fortsatt avläsbar för att inte göra 
påtaglig skada på riksintresset. Bevarandet av de ka-
raktäristiska industribyggnaderna bidrar, både genom 
sin arkitektur och placering, i högsta grad till att den 
industrihistoriska kontexten i området bibehålls. Kon-
sekvenserna bedöms med de övergripande förslagen i 

planprogrammet följaktligen inte vara av sådan natur 
att de utgör påtaglig skada på riksintresset för kultur-
miljövård.

Park och rekreation
Inom programområdet finns två till varandra angräns-
ande grönområden, Sockerbruksparken och Boklun-
den. I förslaget binds dessa samman och utvecklas 
till ett öppet naturstråk. Centrala Arlöv har idag ett 
underskott på öppna och tillgängliga grönytor och 
parkstråket blir därför ett viktigt tillskott i kommunens 
grönstruktur. 

Dagvatten och skyfall
Programområdet utgörs till största del av industri-
området för sockerbruket, vilket idag består närmast 
uteslutande av hårdgjorda ytor. Till följd av förslaget 
kommer andelen hårdgjord yta minska genom att 
större markparkeringar och logistikytor bryts upp för 
att ersättas med bostadsmiljöer samt stadsmässiga 
offentliga miljöer med gröna inslag. Detta ger bättre 
infiltration av dag- och skyfallsvatten. 

Omvandlingen ger också bättre förutsättningar att 
ordna dagvatten- och skyfallshanteringen i området. 
Exempelvis genom att utveckla befintliga system eller 
tillföra nya öppna dagvattenlösningar som också kan 
förhöja områdets karaktär. 

Sockerbruket ligger under 3 meter över havsnivån. De 
skyddsåtgärder som redovisas för området i Burlövs 
kommuns vattenplan behöver implementeras och 
kompletteras för hantera uppträngningseffekter vid 
förhöjt havsvattenstånd, skyfall och övrigt inträngande 
vatten. 

Vid 100-årsregn verkar det mesta av vattnet rinna 
mot sockerbruksdammen och vidare mot Sege å. Vid 
Köpenhamnsregn är Sockerbruksparken helt över-
svämmad med ett vattendjup på cirka 0,3 meter. Detta 
stämmer väl överens med principerna i dagvattenstra-
tegi och vattenplan om mångfunktionella ytor.

En dagvattenutredning samt en skyfallsutredning 
kommer tas fram i samband med att detaljplanarbete 
påbörjas. 

Biologisk mångfald
Tidigare asfalterade ytor för parkering och logistik 
kommer enligt förslaget omvandlas till trevliga offent-
liga miljöer med inslag av gröna öar och planteringar. 
Följaktligen kommer dessa ytor erbjuda en större 
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biologisk mångfald och fler ekosystemtjänster än vid 
rådande tillstånd.

Sammanlänkandet av de befintliga grönytorna Socker-
bruksparken och Boklunden gör att det förstärkta strå-
ket blir en viktig spridningskälla i och med närheten 
till Kalinaån. Området under bokarna vid södra entrén 
har ett stort botaniskt värde genom sin förekomst av 
de för kommunen mycket undanträngda och minskan-
de vårörterna. Bokarna och den befintliga miljön runt 
omkring bör därför bevaras för att inte försämra dess 
status. För att förbättra ekologin och dagvattenhan-
teringen bör man utreda möjligheten att anlägga en 
damm i parken.

Kalinaåns nuvarande drift och funktion är sannolikt 
beroende av sockerbrukets verksamhet. Vatten pum-
pas från Sege å genom södra Arlöv via sockerbrukets 
anläggning och används som kylvatten. När det läm-
nar anläggningen är vattnet uppvärmt. Detta påverkar 
ekosystemen längs Kalinaån norr om Arlövsvägen där 
sockerbrukets utsläppspunkt är idag. Upphörd upp-
värmning påverkar sannolikt även Natura2000-områ-
det nedströms. Kalinaåns framtid är för närvarande 
oviss och står under utredning. Det kan dock konsta-
teras att när sockerbruket tas ur bruk kommer vatten 
som lämnar sockerbruket inte längre vara uppvärmt.

Risk
Norra raffinaderiet och mobilitetshusen fungerar i det 
föreslagna alternativet som effektiva barriärer för bak-
omliggande bebyggelse. Den föreslagna användningen 
av Norra raffinaderiet ska vara kontor eller liknande. 
Kombineras användningen med exempelvis förråd 
och lager minskar risknivåerna ytterligare genom en 
minskning av antalet personer som befinner sig allra 

närmast riskkällan. Med en sammanhängande barriär 
mot Södra stambanan krävs sannolikt mycket få riskre-
ducerande åtgärder för den bakomliggande bebyggel-
sen ur ett riskperspektiv.

Olycksscenario för persontåglok inom planområdet 
utgörs av urspårning och skador som härrör till meka-
nisk påverkan. Inga transporter med farligt gods ska 
transporteras, och en hög mur planeras att uppföras 
mellan sockerbruket i den norra delen av program-
området och verksamhetsområdet. De förslag som 
finns för södra delen av planområdet med nuvarande 
planeringsinriktning innebär att de potentiella olycks-
scenarier som kan inträffa inte riskerar att påverka 
människor som vistas i den norra delen. Med nuvaran-
de planeringsinriktning bedöms därmed inga riskredu-
cerande åtgärder erfordras avseende verksamhetsom-
rådet.

Med föreslagna förhållningssätt och införandet av ris-
kreducerande åtgärder bedöms förutsättningar finnas 
för att uppnå acceptabla risknivåer inom området. 
Konsekvensen blir att tillgängligheten mellan planom-
rådets norra och södra delar påverkas av den föreslag-
na muren.

Förorenad mark
Sockerbruksområdet är upptaget i Länsstyrelsens MI-
FO-register som riskklass 3. Klassificeringen motiveras 
på tre punkter:

• Tillverkning och lagring av stenkolstjära och/eller 
koks.

• Risk för kvicksilver i avloppssystemet i Gamla 
Pannhuset.

• Risk för rester av lösningsmedel i mark och grund-
vatten från tryckeriet.

En miljöteknisk markundersökning av området har 
genomförts under våren 2021 med avseende på mark, 
grundvatten och sediment. Industriverksamheten 
har bedrivits i området i 150 år, och utredningen 
innehåller en historisk inventering för att skapa en 
uppfattning av hur industriverksamheten sett ut över 
tid och därigenom ge en bild hur den påverkat föro-
reningssituationen i området. Utredningen innehåller 
provtagningar med tillhörande kemiska analyser samt 
förslag till åtgärdsplan för att nå gällande riktvärden 
för föreslagna ändamål.

Under förutsättning att saneringsåtgärder vidtas 
kommer detta ha positiv inverkan på föroreningssitua-
tionen i området. 

Foto: Nordic Sugar
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Potentiella föroreningspunkter finns i och under flera 
byggnader och i anslutning till gatuområden samt 
järnvägsräls. 

Buller och trafik
Till följd av sockerbrukets avveckling kommer inget 
industribuller alstras från norra delen av området. 
Programförslaget innehåller ett verksamhetsområde i 
områdets södra del som förutses alstra en viss mängd 
buller. Vid nyetablering behöver det säkerställas att 
omgivande bebyggelse inte drabbas av buller till följd 
av verksamheten. Verksamhetsområdet är dock för-
lagt i områdets södra del, betydligt längre ifrån befint-
liga och planerade bostadsområden än sockerbruket. 
Följaktligen bedöms konsekvenserna av förslaget med 
hänsyn till områdets alstring av buller förbättras.
Södra stambanan är den främsta bullerkällan i områ-
det. Norra Raffinaderiet, byggnaden närmast järn-
vägen, bevaras i förslaget och kommer fungera som 
bullerdämpande för både ny och befintlig bebyggelse. 
Med nya bostäder kommer andelen personbilstrafik 
öka inom området. Andelen tung trafik med målpunkt 
i området bedöms också kunna öka när området är 
utvecklat enligt förslaget än jämfört med dagens sce-
nario där sockerbruket bedriver verksamhet. 

Med hänsyn till Södra stambanans närhet behöver en 
bullerutredning tas fram i samband med detaljplane-
arbetet för att säkerställa att nya bostäder inte utsätts 
för förhöjda bullervärden.

Ekonomiska konsekvenser
Samhällsekonomi
Sockerbruket har under mer än 150 år varit Arlövs 
samhällsekonomiska lokomotiv. När området nu går 
in i en ny fas är ambitionen att det ska ges funktioner 
som har förutsättningar att vidhålla detta när verk-
samheten på sockerbruket flyttas. Förhoppningen är 
att variationen av verksamheter och bostäder ska ge 
en ännu bredare samhällsekonomisk vinst än tidigare.

Befintliga resurser
En aspekt av förslaget som väntas ge positiva ekono-
miska konsekvenser är användandet och förstärkning-
en av befintliga resurser. Utvecklingen och bevarandet 
av de ikoniska byggnader som utgjort Arlövs Socker-
bruk ger området och dess omgivning en karaktär som 
är svår att återskapa. Genom förstärkningen av de ex-
isterande grönytorna Sockerbruksparken/Boklunden 
tas en till stor del redan uppvuxen struktur till vara.

Driftkostnader
Sockerbruksparken övergår i och med förslaget från 
privat ägande till kommunalt ägande. Även en del av 
ytan inom sockerbrukets nuvarande fastighetsområde 
kommer övergå till att bli allmän plats i form av lokal-
gator, torg och planteringar. Detta får konsekvensen 
att kommunens driftkostnader kommer öka något.
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6. Genomförande

Organisatoriska genomförande-
frågor
Tidplan 
Planprogrammet beräknas att godkännas under 2021.  
Därefter kommer arbetet med detaljplaner för områ-
det att påbörjas. 

Prioritering 
Området mellan de gamla bruksbyggnaderna och 
Lommavägen kompletteras med bostäder, och Lom-
mavägens karaktär kommer att förändras från ge-
nomfart till stadsgata. Den nya bostadsbebyggelsen 
är den delen av sockerbruksområdets omvandling 
som kommer att göra störst avtryck i stadsbilden, och 
ger tillsammans med Sockerbitstorget och parkmiljön 
framför Medborgarhuset intrycket av en ny och spän-
nande stadsdel. I Burlövs kommuns bostadsförsörj-
ningsprogram (2018) beräknas sockerbruksområdet 
rymma 175 bostäder, alltså färre än programförslaget 
omfattar. De nya byggnaderna ska ges omsorg i ge-
staltningen med både en egen identitet och en tydlig 
samhörighet med området och dess historia. Offentlig 
service etableras inom området som en förutsätt-
ning för att möjliggöra utbyggnaden av ett attraktivt 
bostadsområde.

De befintliga fabriksbyggnaderna är byggda för indu-
striell, storskalig sockerproduktion och att hitta nya 
användningsområden för dem kommer förmodligen 
att ta längre tid än att komplettera området med nya 
byggnader. Det är samtidigt viktigt för platsens attrak-
tivitet att detta arbete sker parallellt med den övriga 
utvecklingen.

I den fortsatta planeringsprocessen är det viktigt att 
utreda lämplig utbyggnadsordning för bland annat 
gator och annan infrastruktur. Det behövs rörelse- och 
grönstrukturstråk för att möjliggöra att den nya stads-
delen öppnas upp mot den övriga urbana strukturen. 
Genom att tidigt etablera grönstrukturer och torgytor 
i och kring området skapas nya rekreativa stråk och 
möjlighet för ny vegetation att växa till sig. Utveckling 
och tillgänglighetsförbättrande åtgärder i Sockerbruks-
parken bidrar också till en positiv bild av det framtida 
området och ökar medvetandet om platsen. 

Detaljplan 
Området bör delas upp i flera detaljplaner för att 
hantera de respektive användningarna inom området. 
Vissa övergripande åtgärder som krävs för att påbörja 
utbyggnaden behöver planläggas och utföras tidigt.

Tekniska genomförandefrågor
Geoteknik
Vid framtagande av detaljplaner tas geotekniska ut-
redningar fram.

Markföroreningar
En historisk inventering av markföroreningar visar på 
ett antal möjliga förorenade områden. Inför detaljpla-
nearbetet görs en miljöteknisk utredning med uppgif-
ter om föroreningarnas storlek och en bedömning om 
vad som krävs för att efterbehandla marken tillsam-
mans med en ekonomisk bedömning av eventuella 
saneringsarbeten. Masshantering vid schaktarbeten 
behöver klassificeras för eventuell hantering av farligt 
avfall.

Radon
Planområdet är normalriskområde för radon och krä-
ver ett radonskyddat byggande.

Arkeologi och byggnadsminnen
Planområdet berör inte några kända fornlämning-
ar eller byggnadsminnen. Anmälningsplikten gäller 
dock fortfarande som innebär att om en fornlämning 
påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.

Fortsatt utredning av ledningsdragning 
och skyfall
Fördjupade utredningar krävs inför den fortsatta 
planeringen av ledningsdragningar, dagvattenhante-
ring och skyfallshantering. Följande bör utredas inför 
framtagande av detaljplaner:

Utgångspunkt för förprojektering är att utbyggnad 
ska ske med anslutningar till befintliga dragningar av 
ledningssystem för vatten och avlopp. För att uppnå 
kravet på dagvattenflöden behöver en dagvattenut-
redning tas fram för att bedöma behovet av att reser-
vera ytor för fördröjning av dagvatten inom respektive 
avrinningsområde. Den åtgärdsstrategi som valts 
för skyfallshantering förutsätter att samtliga skyfall-
såtgärder behöver genomföras för att avsedd effekt 
ska uppnås. En förprojektering behöver göras för att 
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säkerställa att föreslagna åtgärder kan genomföras.

Ny höjdsättning av planområdet ska ske med VA SYDs 
medverkan för att säkerställa att ledningar för spill-
vatten och dagvatten kan förläggas till korrekta djup 
samt att nya marknivåer inte genererar ytterligare led-
ningskonflikter. Inför val av uppvärmningssystem görs 
en första behovsanalys i samråd med E-ON och andra 
intressenter för en optimal hållbar energiförsörjning 
för planområdet. 

Övriga utredningar
I det fortsatta planarbetet ska ett bearbetat gestalt-
nings- samt bevarandeprogram ingå. Hänsyn ska bland 
annat tas till relationen mellan Medborgarhusets 
entréfasad och Norra raffinaderiets gavelfasad mot 
Lommavägen.

Ekonomiska genomförandefrågor
Förslaget medför ekonomiska åtaganden som behö-
ver hanteras inom olika nämnders budgetramar. Som 
underlag för detta föreslås att en handlingsplan tas 
fram för utvecklingen av samhällsservicefunktioner i 
anslutning till Sockerbruksområdet.

Fastighetsrättsliga genomföran-
defrågor
Marken ägs idag av Nordic Sugar. Kommunen avser att 
ta över de ytor som planläggs som allmän platsmark. 
Burlövs kommun kan initiera samarbete mellan bygg-
herrar och exploatörer inom delområdet för att uppnå 
bättre samordning, högre hållbarhet och attraktivitet. 
Samverkan kan också leda till innovation och nya 
lösningar. 

Nya fastigheter i planområdet bildas genom avstyck-
ning, klyvning och eller sammanläggning. Övriga 
förändringar kring fastighetsindelning sker genom 
fastighetsreglering. Den mark som ingår i allmän 
platsmark överförs genom fastighetsreglering till en av 
kommunen ägd park- eller gatumarksfastighet.

Föreslagen kvartersmark antas delas in i ett antal 
fastigheter mellan vilka samverkan måste ske. För fast-
igheternas gemensamma behov inom kvartersmark, 
till exempel mindre anläggningar för körytor och 
grönytor, bildas gemensamhetsanläggningar. Ledning-
ar som anläggs eller ligger kvar inom kvartersmark 
säkras genom bildande av servitut eller ledningsrätter 
för dess ändamål.

Tillkomsten av nya byggrätter kan innebära att det 
uppstår behov av nya lösningar för områdets infra-
strukturella försörjning. Under kommande detaljpla-
neprövningar kommer befintliga rättigheter inom 
planprogramområdet därför att ses över. Avtals-
servitutet gällande bullerskärm avses inte påverkas 
eftersom detta är en förutsättning för den kommande 
bebyggelseutvecklingen.

Arlöv GA:12 Parkering

Delägande Fastigheter:

Arlöv 18:24

Arlöv 18:29

Anläggningssamfälligheter inom planområdet

1231-432.1 Ledningsrätt
Vatten

Till förmån för: VA Syd

Belastar: Arlöv 22:191

1231-591.1
1231-591.1
1231-591.1

Ledningsrätt
Avlopp
Vatten
Tele

Till förmån för: Malmö Järnvägen 1:1

Belastar: Arlöv 22:191

1231-629.3 -4
1231-629.5

Officialservitut
Tillträde
Trädsäkring

Till förmån för: Arlöv 22:40

Belastar: Arlöv 22:41

1231-479.1 Officialservitut
Utrymme

Till förmån för: Arlöv GA:12

Belastar: Arlöv 18:28

Rättigheter inom planområdet
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12-IM1-95/2056.1 Avtalsservitut
Fjärrvärmeledning

Till förmån för: Malmö Verket 5

Belastar: Arlöv 22:191 m fl

D201500007059:1.1 Avtalsservitut
Fjärrvärmeledning

Till förmån för: Malmö Värmepannan 7

Belastar: Arlöv 22:191

D202000419904:1.1 Avtalsservitut
Bullerskärm

Till förmån för: Arlöv 22:40

Belastar: Arlöv 22:191

1231-501.1 Officialservitut
Väg

Till förmån för: Arlöv 22:70

Belastar: Arlöv 22:191

1231-508.1 Officialservitut
Trädsäkring

Till förmån för: Arlöv 22:40 m fl

Belastar: Arlöv 22:191 m fl

1231-591.4 Officialservitut
Väg

Till förmån för: Malmö Järnvägen 1:1

Belastar: Arlöv 22:191 m fl

1231-135.1 Ledningsrätt
Starkström

Till förmån för: Malmö energiverk

Belastar: Arlöv 22:191 m fl

Rättigheter inom planområdet (forts.)



kommun
Burlövs


