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

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

Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för 
bostadsbebyggelse samt möjliggöra område för 
park- och gatumark i anslutning till befintlig bebyg-
gelse centralt i Åkarp. Planen syftar även till att knyta 
samman vägarna Lervägen, Murvägen, Alnarpsvägen, 
Bruksvägen och Tegelvägen där de två förstnämnda 
får ett nytt gestaltningsgrepp med inslag av grönska 
och förbättrad gång- och cykeltrafik. Utöver detta 
syftar detaljplanen till att säkerställa ett bevarande 
av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom 
planområdet.

Planförslaget ska bidra som helhet till en attraktiv mål-
punkt i samhället och tillföra värden som stärker och 
utvecklar Åkarps stadsrum, stråk och platser. I detta 
strategiska läge i staden ska nya byggnadsvolymer, tak 
och fasader gestaltas med hög kvalitet och omsorg.

Planförslaget innefattar:
• En yta av ca 3,3 ha.
• Möjlighet för bostadsbebyggelse 
• Två områden för parkändamål varav ett som ska 

möjliggöra dagvatten- och skyfallshantering för 
området.

• Ombyggnad av del av Lervägen, Murvägen, 
Tegelvägen och Bruksvägen samt ny koppling till 
planområdet från Alnarpsvägen.

• Nya lokalgator inom planområdet

Bakgrund 
I samband med att Södra stambanan byggs ut från två 
till fyra spår skapas goda förutsättningar för ett håll-
bart resande. Åkarps station omvandlas och kommer 
att övergå till en pendlarstation med tiominuterstrafik 
och en direktförbindelse till bland annat Köpenhamn. 
Planområdet angränsar till den nya stationen och får 
därmed en ny central del i samhället med goda möjlig-
heter att utvecklas till en ny levande stadsdel i samhäl-
let med goda förbindelser till hela regionen.

Plandata
Planområdet är beläget i södra delen av Åkarps 
verksamhetsområde och ligger i direkt anslutning till 
utbyggnaden av södra stambanan. Området består till 
största delen av ytkrävande verksamheter och mer-
parten av marken är idag hårdgjord. Inom planområ-
det finns två privata fastigheter med bostadshus.

Planområdet omfattar fastigheterna:
• Privata fastigheter:     

Åkarp1:61,1:81,1:86
• Kommunala fastigheter:    

Åkarp 1:57, 18:1, 1:40, 18:48:1 och 18:48:2

Berörda fastigheter inom planområdet.
Fastighetsgränser (röd linje) planområdesgräns (svart linje).

Åkarp med planområdet inom gulmarkerat område. 
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Planhandlingar
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Riskutredning (Bengt Dahlgren,  2021-11-22)
• Dagvattenutredning (WSP, 2022-02-22)
• PM Kulturmiljöunderlag (Tyréns, 2021-06-28)
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning   

(Breccia, 2022-01-25)

Denna detaljplan tas fram med standardförfarande. 
Planhandlingarna tillhör samrådsskedet. Om inga 
oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga 
kraft andra kvartalet 2023.

Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 
kapitlet miljöbalken/Betydande 
miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Största delen av området är sedan tidigare 
planlagt för och bebyggt med verksamheter. Inga 
naturvärden av större betydelse har identifierats. 
Planförslaget möjliggör en omvandling till bostads-
bebyggelse i kollektivtrafiknära läge, vilket utifrån 
bl. a. hållbarhets- och trygghetsaspekter bedöms ha 
positiv omgivningspåverkan. På delar av området har 
förorenad mark påträffats i undersökningar och dessa 
behöver avhjälpas innan genomförande. 

Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapit-
let miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vatten-
områden mm. Detaljplanens genomförande bedöms 
inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som 
avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljö-
konsekvensbeskrivning upprättats.

Samråd Underrättelse Granskning Antagande
Gransknings-

utlåtande
LAGA KRAFT

Standard förfarande:

Planområdets strategiska läge intill Åkarp station.
Planområdet (gulmarkerat område) befintligt stationsläge (röd cirkel) 
och planerade nedgångar till plattform efter ombyggnad (blå cirkel). 
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Tidigare ställningsta-
ganden
Planen ligger inom ett område där stora investeringar
gjorts i infrastruktur. Planområdet är utpekad i kom-
munens översiktsplan som ett utbyggnadsområde för 
kollektivtrafiknära stadsbebyggelse, och har även god 
tillgänglighet till det övergripande vägnätet. 

Riksintressen
Riksintresse för järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. 
Södra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T). Södra stambanan sträcker sig från Stockholm 
till Malmö och är mycket viktig för både person- och 
godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station 
utmed Södra stambanan är stationer av riksintresse. 
Även stråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken räknas 
som riksintresse. Detta stråk utgör en länk i det Tran-
seuropeiska transportnätet och för tågtrafiken mellan 
Sverige, Danmark och kontinenten.

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

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzo-
nen. Riksintresset innebär att ingrepp och exploate-
ring inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar natur- 
och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet.

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

Riksintresse för väg
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i 
det nationella stamvägnätet som är av riksintresse. 
 
Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för vägar.

Kartan visar utbredning av riksintresse för järnväg i kommunen.

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

Kartan visar utbredning av riksintresse kustzon i kommunen.  
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Miljöbalken
Biotopskyddade områden
Utanför planområdet finns objekt som omfattas av 
det generella biotopskyddet enligt Miljöbalken i form 
av en lindallé i anslutning till Alnarpsvägen, väster om 
järnvägen. Detaljplanen bedöms inte ha negativ inver-
kan på det biotopskyddade området.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet

Översiktsplan
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun 
(Antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-05-
02), pekas planområdet ut som lämplig för omvand-
ling mot blandad stadsbebyggelse.

Planområdet är en del av ett område som i översikts-
planen beskrivs bör omvandlas mot mer personin-
tensiva och ytsnåla verksamheter, med acceptabla 
skyddsavstånd, i kombination med boende. Området 
ligger mycket stationsnära och bör därför utnyttjas väl 
genom relativt tät bebyggelse med en höjd på upp till 
tre våningar, eventuellt även med en indragen fjärde 
våning. I detta stationsnära område skulle med fördel 
nybyggnation av mindre flerbostadshus med olika 
upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar uppmuntras. 

Planförslaget bedöms överensstämma med intentio-
nerna i Framtidsplanen.

Planprogram
Planprogrammet för Södra stambanan genom Burlövs
kommun (upprättad 2014-10-16, rev. 2015-03-23, rev.
2015-04-01) upprättades som ett förarbete till de-
taljplanerna för Södra stambanan. Planprogrammet
har varit utställt för granskning men har inte godkänts
i kommunfullmäktige. Programområdet följer Södra 
stambanans utsträckning i Burlövs kommun och de 
områden som direkt eller indirekt påverkas av att 
stambanan byggs ut. Syftet med planprogrammet 
är att ge en översiktlig bild av förändringarna som 
utbyggnaden av stambanan från två till fyra spår i 
Burlövs kommun innebär och vilka möjligheter detta 
ger för områdena längs med stambanan. 

I planprogrammet beskrivs hur området mellan Bruks-
vägen, Lervägen och Tegelvägen har ett centralt och 
stationsnära läge i Åkarp som kan nyttjas på ett bättre 
sätt. Den tillfälliga vägen för angöring till fastigheterna 
längs Bruksvägen kan anpassas till en permanent lös-
ning för att möjliggöra nybyggnation av bostäder och 
icke störande verksamheter i området. 

Rödmarkerat område visar planområdet för planprogrammet. Vit 
markering visar aktuell yta för förslag till ny detaljplan. 
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Detaljplan
För området finns fyra gällande detaljplaner:

• Detaljplan nummer 120T, Åkarps station, Åkarp 
1:68 m.fl., från 1982. Genomförandetiden har gått 
ut. Innehåller bland annat bevarandebestämmel-
ser för stinsbostaden på fastigheten Åkarp 1:81.

• Detaljplan nummer 150, Åkarp 19:1 m.fl., från 
1990. Genomförandetiden har gått ut. Innehåller 
områden för småindustri och hantverk, park och 
plantering.

• Detaljplan nummer 251, för del av Åkarp 1:68 m 
fl., Södra stambanan genom Åkarp. Genomföran-
detiden går ut 2022-03-15. Innehåller järnvägsom-
rådet i Åkarp, omgivande parkmark och anslutan-
de gator.

• Detaljplan nummer 211, Åkarp 1:69 m.fl., från 
2005. Genomförandetiden har gått ut. Innehåller 
område för handel med dagligvaruhandel inom 
högst 3000 kvm bruksarea. Planen omfattar även 
viss natur- och gatumark.

Detaljplanerna som nämns ovan utgår i de delar som
omfattas av denna detaljplan i samband med att den-
na detaljplan vinner laga kraft. I dessa delar ersätts de
av denna detaljplan.

Övriga kommunala 
styrdokument och beslut
Bostadsförsörjningsprogram
Burlövs kommun låter årligen ta fram en befolknings-
prognos för de närmsta tio åren. Prognosen bedömer
invånarantalet genom beräkning av födelseöverskott
och flyttningsöverskott. Som underlag för beräkningen
används siffror på antal bostäder i antagna detaljpla-
ner, detaljplaner under framtagande, givna bygglov
samt utpekade utbyggnadsområden i översiktsplanen.

Befolkningsprognosen bygger på den prognostiserade 
utbyggnadstakten och innebär en ökning till drygt 24 
000 invånare till år 2027. Detta motsvarar en befolk-
ningstillväxt på 2,9 % per år. Utvecklingen är beräknad 
utifrån dagens utbyggnadstakt. En så stor befolkning-
sökning ställer stora krav på kommunens hela organi-
sation.

Fem viktiga strategier för vilka utbyggnadsområden 
som ska prioriteras är: bygg färdigt pågående projekt, 
utgå ifrån stationsnära lägen, förtäta, skapa trygghet 
och utveckla serviceutbudet i samklang med befolk-
ningsökningen.

Högst prioritet i Åkarp är planering för omvandling 
från verksamheter till bostäder väster om Åkarps 
station. Kommunen äger en del mark som tillsammans 
med privata fastigheter kan bebyggas med flerbo-
stadshus och service vilket skulle bidra till ett mer 
diversifierat bostadsutbud i orten.

Plan för Burlövs vatten
Burlövs kommuns vattenplan (antagen 2019-10-14)
fokuserar främst på två vattenrelaterade utmaningar
i kommunen: föroreningar i vattnet med fokus på 
näringsämnen, samt översvämningsrisker. Strategierna
för minskad näringsämnestransport bygger främst på
att fördröja vatten från jordbruk och hårdgjorda ytor.
För skyfall är huvudstrategin att vattnet ska ledas till
områden som tål översvämningar.

Förslag till detaljplanområde (svartstreckad linje) med berörda 
detaljplaner.

251
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Bevarandeplan
Syftet med Bevarandeplanen för Burlövs kommun (an-
tagen 2000-10-16), är bland annat att ligga till grund 
för skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer i områdesbestämmelser och 
detaljplan. De byggnader som omnämns i bevaran-
deplanen har bedömts vara bevarandevärde och har 
valts ut för att representera kommunens historia, olika 
kulturmiljöer och byggnadsstilar.

Inom planområdet på fastigheten Åkarp 1:81 finns en 
gammal stinsbostad som omfattas av bevarandepla-
nen och fick genom detaljplan nr 120T - Ändring av 
stadsplan för Åkarp 1:68 m.fl., år 2003 bevarandebe-
stämmelse q1 där egenskapsbestämmelsen lyder:

"Särskild värdefull miljö som avses i 3 kap. 12 § PBL.
Befintlig byggnad får endas ändras för att återställas i
ursprungligt skick. Underhåll av fasader skall ske med
ursprungliga material och tekniker i ursprunglig färg-
sättning. Byggnad får inte rivas".

Trafikplan
Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt mål-
dokument som ska fungera tillsammans med Fram-
tidsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer 
och ett hållbart resande. Ett övergripande mål är att 
andelen gående, cyklister och resande med kollektiv-
trafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bil-
resor ska inte överstiga 1/3 av det totala antalet resor 
samt att högst 1/5 av det totala antalet resor under 
5 km ska ske med bil. Vid planerande av stationsnära 
läge blir det extra viktigt att ny bebyggelse möjliggör 
för ett hållbart resande. Genom möjliggörandet av 
stationsnära bebyggelse samt förbättrad gång- och 
cykeltrafik i området antas detaljplanen bidra till tra-
fikplanens övergripade målsättning.

Kulturmiljöstråk
Kulturmiljöstråk sträcker sig ofta över flera kommuner. 
Det krävs därmed ett mellankommunalt samarbete 
för att dessa kulturmiljöer ska vårdas och utvecklas i 
sin helhet. 

Södra stambanan
Södra stambana var av stor betydelse för förbindelser-
na inom Sverige och är ett viktigt och levande doku-
ment över järnvägsbyggande som fortfarande har stor 
betydelse i den svenska infrastrukturen. Södra stam-
banan angränsar till planområdet i söder

Åkarps första järnvägsstation, 1891. I bilden som är tagen intill 
aktuellt planområde syns Bruksvägen till vänster och dammen till 
höger. Bild: Burlövs kommun 

Utdrag ur Burlövs kommun Bevarandeplan. Stinsbostaden på 
Åkarp 1:81 markerad med röd cirkel.
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Förutsättningar

Platsens historia 
En viktig orsak till utvecklingen av samhället Åkarp 
var järnvägens etablering i mitten av 1800-talet. Likt 
många andra stationssamhällen vid den här tiden var 
järnvägen byns stolthet mot vilken orten vände sin 
framsida. I och med industrialiseringen och järnvägens 
introduktion i Åkarp växte arbetstillfällen fram inom 
tegelproduktion. Tegelbruket i Åkarp låg ungefär vid 
Murvägens vändzon och var i drift mellan 1850-1935. 
Ugnar som användes för att bränna tegel eldades med 
torv, ved, stenkolstjära och senare med olja. Denna 
verksamhet kan gett upphov till uppmätta förorening-
ar inom planområdet.

Mellan 1940- och 1960-talet växte Åkarp med små-
skalig bebyggelse framför allt söder om Lundavägen. 
Utvecklingen kulminerade på 1970-talen med en 
relativt stor utbyggnad av grupphusbebyggelse i or-
tens mellanrum. Under 1980-talet bebyggdes områ-
det vid Tegelvägen med rad och parhus och först då 
tillkom Lervägen.

Inom planområdet finns spår från stationssamhället 
med tegelbruket kvar i form av gatunamnen Lervä-
gen, Murvägen, Tegelvägen och Bruksvägen. Villan på 
fastigheten Åkarp 1:61 samt den gamla stinsbostaden 
på fastigheten Åkarp 1:81 är även karaktäristiska spår 
från denna tid.

Områdets karaktär
Idag består området av industrifastigheter, grönytor 
och två privata bostadshus på fastigheterna Åkarp 
1:61 och Åkarp 1:81. Mellan fastigheterna finns en 
mindre tätbevuxen grönyta. Norr om bebyggelsen 
längs Bruksvägen låg tidigare ett område som till 
största delen var bevuxen med träd och sly som idag 
används som uppställningsplats för Trafikverket i sam-
band med utbyggnaden av Södra stambanan. Norr om 
Lervägen finns en intensivt skött öppen gräsyta med 
enstaka buskar och bidrar till ortens grönstruktur. Om-
rådet hade tidigare ekologisk koppling med området 
söder om Lervägen.

Befintlig bebyggelse, verksamhe-
ter och service
Service 
I Åkarp finns ett begränsat utbud av service beståen-
de av en dagligvaruhandel samt en pizzeria. I Arlövs 
centrum ca 4 kilometer sydväst om planområdet finns 
butiker, bibliotek, apotek och Arlövs vårdcentral. I 
Burlöv Center, ca 3 kilometer från planområdet finns 
dagligvaruhandel, bageri, diverse butiker och annan 
kommersiell service.

Verksamheter
Planområdet är beläget i södra delen av Åkarps 
verksamhetsområde som huvudsakligen består av 
verksamhetsbyggnader för småindustriändamål. Inom 
planområdets södra delar ligger ett antal byggnader 
som innehåller olika typer av verksamheter bland 
annat en av kommunen ägd fastighet som används 
som förråd.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Det finns i dagsläget två bostadshus inom planområ-
det. Villan på fastigheten Åkarp 1:61 samt den gamla 
stinsbostad med uthus och trädgård på fastigheten 
Åkarp 1:81. Byggnaderna belyser tidigare bostads- och 
arbetsförhållanden och arkitektoniska ideal. De är en 
del av en miljö som under lång tid haft en viktig funk-
tion för lokalsamhället. 

Stinsbostaden på Åkarp 1:81 och Villan på Åkarp 1:61 visas med 
röd markering inom planområdet (svartstreckad linje).
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Natur och landskapsbild
Landskapet kring Södra stambanan, mellan Arlöv och 
Flackarp, kan kategoriseras som del av det typiska 
skånska slättlandskapet, med tydlig gräns mellan 
slättlandskap och tätorter och stora visuella kvaliteter 
i form av långa utblickar och fria vidder. 

Landskapet kring och inom planområdet är starkt 
påverkat av järnvägen och industrin med hårdgjorda 
ytor samt angränsande öppen mark med inslag av ve-
getation. Miljön runt omkring stinsbostaden och villan 
på Åkarp 1:61 är av en grön och lummig karaktär med 
både lövträd och tallar. 

Geologi
Enligt SGU:s jordartskarta består marken övervägande 
av glacial finlera. I norra änden av området återfinns 
även ett område med postglacial sand. Överlag stäm-
mer detta väl överens med fynden i den marktekniska 
miljöundersökningen (Breccia, 2022).

- Postglacial sand (orange i kartan nedan)
- Postglacial finlera (gul i kartan nedan) 

Topografi
Området är relativt plant. Grundkartan redovisar en 
höjdskillnad inom planområdet på ca 2 meter. Vid
Tegelvägen i norr ligger gatuhöjden på + 8,1 meter. 
Planområdet sluttar svagt mot söder och vid Alnarps-
vägen, sydväst om planområdet ligger gatuhöjden på 
+ 6,9 meter. 

Kulturhistorisk miljö
Åkarps tätort är på grund av järnvägens sträckning 
tydligt uppdelat i två delar. Delarna nordväst om järn-
vägen präglades tidigt av industri och arbetarbostäder
och detta blev tydligare då stationen och stinsbosta-
den flyttades till sitt nuvarande läge sydost om banan.

Hydrologi och grundvatten 
Utifrån beskrivning i den marktekniska miljöundersök-
ningen (Breccia, 2022) samt utifrån SGU:s kartering 
över genomsläpplighet i mark ser det ut att endast fin-
nas mycket begränsade möjligheter för infiltration av 
dagvatten. I samband med den marktekniska miljöun-
dersökningen sattes grundvattenrör från vilka resultat 
mättes vid ett tillfälle. Överlag visade mätningarna vid 
det aktuella tillfället (November 2021) på grundvat-
tennivåer som varierade mellan ca 1 m under marky-
tan i de sydligast belägna delarna av planområdet till 
närmre 3 m under markytan i de nordligare delarna.

Utdrag ur Sveriges geologiska undersökning (SGU) jordartskarta 
med planområdesgräns (svartstreckad linje).

Utdrag från SGU:s markgenomsläpplighetskarta. 
Majoriteten av utredningsområdet ser ut att ha låg genomsläpp-
lighet tack vare de underliggande lagren av glacial finlera.
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Gång- och cykelvägar i grönt, järnväg i orange, vägar i rött och 
föreslagen planområdesgräns i svart.

Grönstruktur
Nordväst om planområdet utmed Gränsvägen finns 
en fruktodling som består av övergivna och vildvuxna 
fruktträdgårdar. Det vildvuxna naturlika inslaget i 
villabebyggelsen har betydelse både som spridnings-
källa och som reträttplats djur och växter men även 
för landskaps- och stadsbild. Fruktodlingarna korsas 
av klippta stigar, som gör att man lätt kan gå runt i 
området. Fruktodlingen hänger samman med ett stråk 
som leder till en öppen park med lekplats norr om 
planområdet.

Från lekplatsen i norr sträcker sig ett grönt stråk i 
sydlig riktning mot Lervägen/Murvägen. Norr om 
Lervägen finns en intensivt skött öppen gräsyta med 
enstaka buskar och bidrar till ortens grönstruktur. Om-
rådet hade tidigare ekologisk koppling med området 
söder om Lervägen som idag är avlastningsplats i sam-
band med utbyggnaden av Södra stambanan. Delar 
av området är planlagt som område för småindustri-
ändamål. I samband med jänvägsplanen för Flackarp- 
Arlöv utfördes en miljökonsekvensbeskrivning där det 
ekologiska värdet för denna plats bedömdes vara lågt.

Vattenområden och våtmarker
På andra sidan järnvägen sydväst om planområdet 
ligger Åkarpsdammen som är en gammal park i an-
slutning till Åkarps stationshus. Då en del av parken är 
arbetsområde för Trafikverket under utbyggnaden av 
stambanan kommer miljön delvis förändras.

Lek och rekreation
Ca 100 meter norr om planområdet finns en lekplats 
och ca 500 meter öster om planområdet ligger Åkarps 
idrottsplats. På idrottsplatsen finns fotbollsplaner och
friidrottsanläggningar. I närområdet finns även en
tennisanläggning, skatepark och en bollplan.

Grönstrukturen i området. Grönytor som ligger inom planområdet 
och som inte har grön markering är planlagda för andra ändamål 
än park eller natur.
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liga fastigheter bortsett 18:48:1 och 1:57. Föreliggan-
de undersökning är översiktlig och ger på så sätt en 
översiktlig bild av föroreningssituationen. För att få en 
bättre bild av föroreningarnas utbredning i djup och 
sidled föreslås kompletterande undersökningar med 
syfte att avgränsa påvisade halter och ta fram tillräck-
ligt med material för att redogöra för åtgärdsbehov 
på individuella fastigheter. De halter som överskrider 
riktvärden för känslig markanvändning bör avgränsas 
och avhjälpas innan eller i samband med bostadsbygg-
nation då de generellt ligger ytligt.

Vidare undersökning bör även fokusera på att kont-
rollera eventuella halter av klorerade alifater djupare 
ner i grundvattenmagasinet. Detta då förhöjda halter 
uppmätts i en porgasmätning i sydöstra delen av ak-
tuellt område. Det finns konstaterade föroreningar av 
klorerade alifater i närområdet som bedöms, på grund 
av intilliggande spårbyggnation, kunna spridas mot 
aktuellt område. Klorerade alifater kan vidare utgöra 
en risk för intrång av ånga i byggnader i framtiden. 

Geotekniska förutsättningar
En geoteknisk utredning tas fram innan granskningen 
av planförslaget.

Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon 
påträffats. Hela kommunen har normalriskmark för 
radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. 

Trafik 
Gator
Inom planområdet ligger gatorna Lervägen, Mur-
vägen, Tegelvägen och Bruksvägen. I samband med 
ombyggnaden av Åkarps station finns förslag till 
ny detaljplan för Åkarp 24:1 m.fl. som varit ute på 
samråd från den 30 oktober 2020 till och med den 
27 november 2020.  Planförslaget syftar till att skapa 
planmässiga förutsättningar för utformningen kring 
stationsområdet och innebär ett förändrat gaturnät 
genom att Alnarpsvägen görs planskild via en bro över 
järnvägen. Även gränsvägen föreslås förlängas över 
järnvägen via bro och planförslaget medger ytterligare 
en koppling över järnvägen där Lervägen och Stations-
vägen kommer att kopplas samman via en torgyta 
på ett tunneltak. Båda vägarna behöver höjas cirka 2 
meter över dagens nivå för att ansluta till torget.

Kollektivtrafik
Åkarp station som är under ombyggnad ligger geogra-
fiskt centralt i orten med god tillgänglighet för befolk-
ningen. Från stationen avgår tåg två gånger per timma 
i vardera riktning. Efter ombyggnationen finns det 
planer på att Öreundstågen ska kunna stanna i Åkarp.
Planområdet ligger ca 250 meter från nuvarande 
stationsläge.

Gång- och cykeltrafik
Åkarp har ett förhållandevis välutvecklat gång- och 
cykelnät, särskilt inom områden med nyare bebyggel-
se. Längs Lundavägen finns ett separat cykelstråk som 
binder ihop kommunens olika delar som går att koppla 
samman med planområdet. 

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Inför arbetet med detaljplanen har Breccia konsult AB 
fått i uppdrag att översiktligt undersöka eventuell före-
komst av förorening i mark, grundvatten och porluft. 

I rapporten framkommer det att föroreningar i form 
av förhöjda halter av PAH (Polycykliska aromatiska 
kolväten), aromater och tungmetaller förekommer 
inom planområdet. Generellt förekommer de förhöjda 
halterna i ytliga fyllnadsmassor som kan koppas till att 
området varit ett gammalt industriområde. Påvisade 
halter överskrider gällande riktvärden för nuvarande 
markanvändning på fastigheterna 18:48:2, 18:50, 1:61 
och 1:81. För planerad framtida markanvändning som 
bostadsmark överskrider halterna riktvärden på samt-

Översiktskarta från marktekniska miljöundersökningen med 
provtagningspunkter .
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Vibrationer
Riktvärden för vibrationer anges endast för bostäder 
inomhus i rum till 0,4 mm/s RMS. I samband med 
att Järnvägsplan, Flackarp-Arlöv, fyra spår togs fram 
gjordes en mätning av markvibrationer från tågtrafik. 
I Åkarp utfördes mätningen i en bostadsfastighet be-
lägen på ca 45 meters avstånd från järnvägen på den 
västra sidan av spåret. Resultatet av mätningen visar 
att vibrationsnivån från dagens tågtrafik inte översti-
ger 0,2 mm/s, varmed riktvärdet 0,4 mm/s innehålls.

Beräkningar av vibrationsnivå för framtida scenarion 
visar att man kan förvänta samma vibrationsnivå efter 
utbyggnad av fyra spår jämfört med nuläget.

Buller
Södra stambanan är idag (2022) under ombyggnad 
och byggs ut från två till fyra spår.  Före järnvägens 
ombyggnad var spåren belägna i markplan genom 
Hjärup, Åkarp och Arlöv med ca 460 tåg per dygn på 
sträckan. Trafikverket har i samband med ombygg-
naden genomfört bullerberäkningar före och efter 
ombyggnad.

Med järnvägen utbyggd till fyra spår finns en prog-
nos för tågtrafiken år 2030 som anger att antalet tåg 
kommer att uppgå till 650 per dygn. I samband med 
utbyggnad föreslås avskärmning vid spåren. Samtliga 
vertikala skärmar och stödmurar ska förses med 
ljudabsorbent mot spårsidan. För Åkarps del innebär 
utbyggnaden att spåren sänks ned 6 meter relativt 
föregående spårläge. Nedsänkningen kommer företrä-
desvis att vara utformad med vertikala väggar i form 
av stödmurar. Som ett komplement till nedsänkningen 
planeras att förstärka bullerskyddet ytterligare genom 
att placera skärmar på släntkrön och stödmurskanter.
Skärmarna ska dels reducera tågbullret men ska också 
utgöra en fysisk avgränsning mot spårområdet. 

Samtliga fastigheter i Åkarp erhåller efter ombyggnad 
och planerade åtgärder en kraftfull minskning av bul-
lernivån från tågtrafiken.

Föreslagen bebyggelse utmed södra stambanan reg-
leras med planbestämmelse som fastställer att minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 
kvm ha tillgång till en sida med bullernivåer som är 
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. 

Med utgångspunkt i resultaten från Trafikverkets bul-
lerutredning samt erfoderliga planbestämmelse har 
föreslagna markanvändningen bedöms vara lämplig. 
En detaljerad bullerutredning för planområdet kom-
mer tas fram innan granskning.

Vibrationer från järnväg för nu-, noll- och utbyggnadsalternativet i 
Åkarp. Källa: s.122, MKB, järnvägsplan Flackarp-Arlöv (2014)

Avstånd (m) Nuläge Nollalternativ Utbyggnadsalternativ
spår-fastighet

45m 0,2 mm/s 0,2 mm/s 0,2 mm/s

Bullerkarta som redovisar bullernivåer med dygnsekvivalent 
ljudnivå utomhus 2 m över mark före ombyggnad
Källa: Trafikverket

Bullerkarta som redovisar bullernivåer med dygnsekvivalent 
ljudnivå utomhus 2 m över mark efter ombyggnad med buller-
dämpande åtgärder. Källa: Trafikverket
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Risk
En riskutredning för planområdet har tagits fram 
(Bengt Dahlgren 2021-11-22). I rapporten har aktuellt 
planområde för Lervägen m.fl. samt pågående arbete 
med detaljplan för Åkarp 18:50 används som under-
lag. 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tek-
niska olycksrisker, med direkt påverkan på människors 
hälsa och säkerhet. Horisontåret i utredningen är 
2040 och trafik har räknats upp till detta år. Riskanaly-
sen har genomförts med en kvantitativ metod avse-
ende transporter av farligt gods där frekvenser och 
konsekvenser vägts samman till riskmåtten individrisk 
och samhällsrisk.

Resultaten från riskutredningen visar att risknivåerna 
inom planområdet är förhöjda. Identifierade riskkällor 
i närheten av aktuellt område utgörs dels av Södra 
stambanan där det sker transporter av farligt gods. Av-
fartsrampen från E6 är en rekommenderad primär väg 
för transport av farligt gods. Avstånd till E6/20 samt 
tillhörande påfartsramp i norrgående riktning översti-
ger 150 meter och utreds därmed inte närmre i denna 
riskbedömning.

Teknisk försörjning 
Avfall 
Avfallshantering för hushållsavfall ombesörjs av VA 
SYD. Planeringen av avfallshanteringen avgörs vid 
kommande bygglovsprövning och bygganmälan. Reg-
ler för avfallshanteringen styrs av renhållningsordning-
en, vilken i Burlövs kommun utgörs av en kretslopps-
plan och lokala föreskrifter. Planen är ett samarbete 
mellan VA SYD, Malmö Stad och Burlövs kommun.

El, fjärrvärme, gas (nätstation)
Inom planområdet på den västra sidan av planerad 
infart från Alnarpsvägen finns en nätstation.

Tele, bredband
Fiber finns runt om området. Det finns goda möjlighe-
ter att ansluta den nya bebyggelsen.

Vatten och avlopp (pumpstation)
Området ingår i verksamhetsområde för kommunalt 
VA, vilket omfattar färskvatten, spillvatten och dag-
vatten.

Dagvatten och skyfall
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram av 
WSP (2022-02-22). I rapporten har aktuellt planom-
råde för Lervägen m.fl. samt pågående arbete med 
detaljplan för Åkarp 18:50 används som underlag.

Ytlig avrinning och rinnvägar
I dagvatten- och skyfallsutredning har ytavrinnings-
stråk identifierats utifrån insamlade höjddata och 
redovisas tillsammans med delavrinningsområden i 
Figuren nedan. Överlag kommer merparten av det 
ytliga dagvattnet från norra och nordöstra delarna av 
utredningsområdet och konvergerar mot områdets 
mitt innan det ansamlas i lågpunkt strax väster om 
utredningsområdets utkant. Även från det blivande 
stationsområdet ser det ut att ske ett inflöde, vilket 
kommer kunna påverkas av den pågående utbyggna-
den i samband med 4-spårprojektet. 

Utsnitt från dag-och skyfallsutredningen med befintliga ytavrin-
ningsstråk och avrinningsområden. 

Utsnitt från riskutredningen med utredningsområde och identifie-
rade riskkällor
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Vid lägre flöden som kan hanteras i ledningsnätet 
utgör utredningsområdets gräns för de delavrinnings-
områden som ryms inom området. Vatten som ser ut 
att rinna in i utredningsområdet hanteras då istället 
av vägbrunnar inom respektive delavrinningsområde 
utanför utredningsområdet. 

Analys av topografin inom utredningsområdet visar 
på att stora delar av området utgörs av ett instängt 
område. Detta innebär att dagvatten som ansamlas 
där endast kan lämna området via befintligt lednings-
nät eller infiltration. Vid kraftig nederbörd innebär 
detta att området riskerar att fyllas upp och fungerar 
då som tillfällig fördröjningsyta av skyfallsvatten. Enligt 
analys av inmätta höjddata rymmer det instängda om-
rådet ca 3 300 m3 vatten inom områdets gränser (ca 
4 600 m3 totalt). Utöver det stora instängda området 
finns även ett par mindre lokala lågpunkter som idag 
riskerar att få problem vid skyfall.

Befintligt dagvattensystem i området
Eftersom utredningsområdet ligger inom verksam-
hetsområde för dagvatten, finns det ett kommunalt 
dagvattensystem både inom och i anslutning till 
området. Största delen av ledningsunderlaget är in-
hämtat av VA SYD. Dock har det i samband med Södra 
stambanans utbyggnad till 4-spår pågått utbyggnad 
av dagvattennätet där relationshandlingar inte har 
inkommit än. Av den anledningen innehåller lednings-
kartan även intolkat material, främst i Bruksvägen, 
som bygger på utredningar av Tyréns (se kapitel 2 – 
Underlag i dagvatten- och skyfallsutredning) avseende 
utbyggnad av dagvattensystemet. Således återstår en 

osäkerhet gällande ledningars exakta läge och eventu-
ellt dimension. 

Befintligt dagvattensystem avleder dagvatten från 
Lervägen, Murvägen och befintlig bebyggelse samt 
uppströms belägna områden, huvudsakligen via 
huvudledning i Bruksvägen. Från norra änden av 
utredningsområdet sträcker sig en till huvudledning 
söderut, en bit väster om utredningsområdet innan 
den korsar sydvästra hörnet av området. Båda huvud-
ledningar mynnar slutligen ut i ett öppet dagvattendi-
ke med tillhörande översvämningsyta på närmre 0,8 
ha som anlagts av Trafikverket i samband med utbygg-
naden till 4-spår. Därifrån avleds dagvattnet i två (ej 
fastställda) 800-ledningar mot vidare kulverterade och 
öppna sträckor med översvämningsytor innan dagvatt-
net slutligen når recipienten Alnarpsån.

Dikningsföretag
Dikningsföretaget Alnarpsån rinner från Staffanstorp 
genom Åkarp och vidare utmed norra Arlöv för att 
sedan mynna ut i Lommabukten, där den utgör gräns 
till Lomma kommun. Alnarpsån utgör recipient för 
allt dagvatten i Åkarp och har i samband med utbygg-
naden till 4-spår delvis kulverterats och dragits om. 
Alnarpsån bedöms ha dålig ekologisk status enligt 
EU-direktivet för vatten. Bedömningen baseras främst 
på den kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen.

Övriga ledningar
Inom planområdet finns VA-ledningar, el-ledningar 
samt teleledningar mm.

Utsnitt från dag-och skyfallsutredningen, stora delar av utred-
ningsområdet utgörs av en lokal lågpunkt (instängt område).

Befintligt dagvattensystem kring utredningsområdet. Mörkare 
gröna ledningar är intolkade utifrån tidigare utredningar av Tyréns 
då aktuella relationshandlingar från Trafikverket saknas.
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Planförslag
Övergripande förslag
Planförslaget bygger på en varierad bebyggelse sam-
manhållen av tydliga ramar. Förslaget innebär att en 
ny bebyggelsestruktur för Åkarp möjliggörs med väl 
integrerade gröna vistelsegator. Området utvecklas 
med en egen identitet i samklang med den befintliga 
bebyggelsen i Åkarp.

Den nya tågstationen i Åkarp tillsammans med en 
ökad turtäthet på södra stambanan möjliggör för mer 
liv och rörelse i området. Förslaget anknyter och tar 
tillvara på denna utveckling där föreslagna bostäder 
och allmäna platser knyter samman planområdet med 
stationen och befintlig bebyggelse i Åkarp.

Gestaltningsprinciper
Bebyggelsen i området föreslås uppföras i tegel och 
knyta an till den starka tegeltradition och historia 
som platsen besitter. Ny bebyggelse föreslås uppföras 
med sadeltak i 38- 45 graders lutning och med tydliga 
gavelmotiv som skapar en siluett som kontrasterar 
området mot den omgivande bebyggelsen i Åkarp. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör en öppen kvartersstruktur 
med byggnader i 2-5 våningar, en småstadskänsla 
med varierade höjder. Inom varje kvarter föreslås en 
variation av småhus och flerbostadshus för att skapa 
en blandning av olika bostadstyper. Kvarteren ska ha 
privata gårdar och offentliga gator utanför. Föreslagna 
småhus i planområdets nordöstra delar samt utmed 

Bruksvägen tillåter en nedtrappning mot den befintli-
ga lägre bebyggelsen i Åkarp vilket även möjliggör för 
goda ljusförhållanden och ljusare gårdsrum för den 
föreslagna bebyggelsen.

Bostadskvarterens inre gårdsrum skapas med möjlig-
heter för lek och vistelse. På utvalda delar i kvarteren 
tillåts en högre bebyggelse där bottenvåningen möjlig-
gör för parkering i markplan, vilket förser parkering för 
hela kvarteret. Befintliga kulturhistoriska värdefulla 
byggnader utmed bruksvägen möts upp med en lägre 
bebyggelse i form av  radhus i två plan.

Förslaget innehåller sammanlagt 20 radhus och 17 
flerbostadshus, med en sammanlagd bruttoarea på 
totalt ca 20 700 m2 (ca 200 bostäder). Förslaget möj-
liggör för ca 4500 m2 parkeringsyta i parkeringsgårdar 
på markplan som är integrerade i flerbostadshusen. 

Exempel på bebyggelse med variation i höjder och med tydliga 
gavelmotiv. Bild: FOJAB arkitekter

Tegelbyggnader med gavelmotiv och varitation i taklandskapet. 
Bild: Bell Phillips Architects och Bernard Quirot Architects 

Flerbostadshus i tegel. Bild: FOJAB arkitekter
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Vy mot väst från Lervägen. Flerbostadshusen i tegel med branta sadeltak och gavelmotiv knyter både an till och kontrasterar mot den 
omkringliggande bebyggelsen i Åkarp. Bild: FOJAB arkitekter.

Vy mot sydväst från föreslagen ny lokalgata i planområdets södra del. Den lägre bebyggelsen med radhus skapar variation och bryter ner 
skalan. Gatan kantas av regnbäddar med träd- och buskplantering som tillför både fördröjning av dagvatten samt grönska och biologisk 
mångfald. Bild: FOJAB arkitekter 
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Vy över planområdet från nordväst. Bild: FOJAB arkitekter

Vy över planområdet från nordöst. Bild: FOJAB arkitekter
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Allmänna platser
Gator och angöring
Planförslaget innebär att Murvägen, Lervägen, Bruks-
vägen och Tegelvägen kopplas samman och planläggs 
som allmän plats inom planområdet. Lervägen och 
Murvägen föreslås ramas in av regnbäddar med träd- 
och buskplantering. En ny lokalgata som sträcker sig 
parallellt med Bruksvägen kopplar samman Bruksvä-
gen med Murvägen och Tegelvägen. Även denna gata 
ska utformas med regnbäddar med träd- och busk-
plantering. Kvartersstrukturen ramas in av gator som 
i första hand utgör bostadsgator där merparten är 
utformade som gångfartsgator med små trafikmäng-
der och med litet behov av genomfartstrafik. I söder 
möjliggörs för en ny koppling mellan tegelvägen och 
Alnarpsvägen.

Park
I planområdets norra del föreslås en grön kil mellan 
den befintliga och föreslagna bebyggelsen. Området 
planläggs som park och föreslås utformas med träd-
plantering utmed den föreslagna gångfartsgatan. I 
söder utmed Alnarpsvägen föreslås en ny parkyta för 
lek och rekreation. I planområdets mellersta del, an-
gränsande befintliga verksamheter utmed Tegelvägen, 
föreslås en parkyta som ska möjliggöra fördröjning av 
dagvatten.

Trafik 
Gång- och cykel
En ny cykelväg föreslås på Lervägen. För övriga gator 
gäller cykling i blandtrafik

Kollektivtrafik
I samband med att Södra stambanan byggs ut från två 
till fyra spår skapas goda förutsättningar för ett håll-
bart resande. Åkarps station omvandlas och kommer 
att övergå till en pendlarstation med tiominuterstrafik 
och möjliggöra en direktförbindelse till bland annat 
Köpenhamn. Planområdet ligger i direkt anknytning 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inom planområdet finns två kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader på fastigheterna Åkarp 1:61 och Åkarp 1:81 
och det är av stor vikt att att säkerställa ett långsiktigt 
bevarande av byggnaderna på fastigheterna. I dagslä-
get omfattas inte byggnaden på Åkarp 1:61 av Beva-
randeplanen för Burlövs kommun 

Byggnaderna belyser tidigare bostads- och arbetsför-
hållanden och arkitektoniska ideal. De är en del av en 
miljö som under lång tid haft en för lokalsamhället vik-
tig funktion. Det miljöskapande värdet är stort. I kraft 
av sin ålder och välbevarade skick räknas de till den 
kategori byggnader, uppförda före 1920, som utgör en 
så begränsad del av byggnadsbeståndet att de därmed 
uppfyller kriteriet för särskilt värdefull byggnad enligt 
PBL 8 kap 13§. 

Åkarp 1:81 Stinsbostaden med uthus som idag används som 
privatbostad. Bild: Burlövs kommun 

Villan på Åkarp 1:61 används som privatbostad. 
Bild: Google Streetmap Referensbild på gata med regnbäddar. Bild: AJ landskap
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hämtningsplats, samt att det är tydligt skyltat var den 
finns. Hämtningsplats ska utformas och underhållas så 
att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls 
samt att risk för driftavbrott, olägenhet och olycksfall 
minimeras. 

Hämtningsplats för kärl ska vara belägen så nära 
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 
och avståndet får inte överstiga 50 meter, om inte 
annat godkänns av VA SYD. Fastighetsinnehavare ska 
tillse att den väg som kärl eller slang behöver dras av 
hämtningspersonal hålls i sådant skick att kärl eller 
slang utan svårighet kan förflyttas och att krav på god 
arbetsmiljö uppfylls. Dragväg ska ha bra belysning, 
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. 
Dörrar ska ha uppställningsanordning som enkelt kan 
aktiveras.

El, fjärrvärme, gas (nätstation)
El ombesörjs genom E.ON och ett befintligt lednings-
stråk finns inom planområdet. Planförslaget möjliggör  
två nya nätstationer, en i det nordöstra hörnet av 
kvarteret norr om Lervägen och en i det nordvästra 
hörnet av kvarteret i mitten av planområdet. 

Tele, bredband
Fiber finns runt om området. Det finns goda möjlighe-
ter att ansluta den nya bebyggelsen.

Vatten och avlopp (pumpstation)
Området ingår i verksamhetsområde för kommu-
nalt VA, vilket omfattar färskvatten, spillvatten och 
dagvatten. VA Syd ansvarar för drift och utbyggnad 
av dessa system. När det gäller spillvattensystemets 
kapacitet för området bedömer VA Syd att åtgärder 
behöver genomföras på ledningsnätet innan fler 
abonnenter kan anslutas. Vilka specifika åtgärder som 
är nödvändiga utreds av VA Syd.

Dagvatten- och skyfallshantering
Dagvattenflöde från det framtida avrinningsområdet 
inom planområdet har beräknats för ett 5-årsregn res-
pektive 20-årsregn – båda med klimatfaktor 1,3. 5-års-
regnet är dimensionerande för fylld dagvattenledning, 
dvs redogör för de flöden som ledningssystemet ska 
kunna klara av. 20-årsregnet är dimensionerande 
för trycklinje i marknivå, vilket innebär att dagvat-
tensystemet som helhet, inklusive öppna system 
och brunnar ska kunna hantera de aktuella flödena. 
20-årsregnet används således också vid beräknandet 
av erforderlig fördröjningsvolym. Regnets varaktighet 
har valts utifrån den uppskattade maximala rinntiden 

Parkering
I Burlövs kommuns parkeringsprogram (antaget 
2016-03-21, § 41, Rev. 2019-06-17, § 50) beskrivs 
hur många parkeringsplatser som måste anordnas 
för olika ändamål. Alla nya detaljplaner ska utgå från 
parkeringsnormen. 

Norm för flerbostadshus (Bilplatser/lägenhet)
  1-2 RoK  större än 2 RoK
Boende  0,7    0,9
Besök   0,1   0,1
Totalt   0,8   1,0

Norm för en- och tvåbostadshus 
Bilparkering för en- och tvåbostadshus kan anordnas 
antingen på den egna tomten eller i gemensamma 
anläggningar. Vid anordnande av gemensamma an-
läggningar tillåts samutnyttjas vilket bidrar till ett lägre 
normkrav. Det beräknade behovet är 1,5 bilplatser/
lägenhet varav 0,1 avsedd för besöksparkering.

Reducerad parkeringsnorm
I Burlövs kommun ges möjlighet att reducera parke-
ringsnormens krav på bilparkeringsplatser om fastig-
heten har medlemskap i en bilpool. I parkeringspro-
grammet finns ett tydligt åtgärdspaket för införande 
av bilpool. Med bilpool kan parkeringsnormen för 
bostäder reduceras med 20 %. Planförslagets strate-
giska läge i direkt anslutningen till den nya stationen 
skapar goda förutsättningar för kollektivt resande och 
ett minskat bilberoende.

Gemensamma parkeringsgårdar
Huvuddelen av föreslagen boendeparkering möjlig-
görs i parkeringsgårdar på markplan som är integre-
rade i flerbostadshusen. Taken på parkeringsgårdarna 
utformas som vistelseytor för de boende. För att 
uppnå en väl integrerad vistelseyta på taken med 
innergården ska minst en passage mellan tak och gård 
ska anordnas. 

Planförslaget möjliggör för ca 180 p-platser inom 
kvartersmarken. Utöver det finns även möjlighet för 
parkering på intilliggande gator på allmän platsmark.

Teknisk försörjning
Avfall
Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastig-
hetsgräns, vid en med VA SYD överenskommen plats 
eller vid en av VA SYD anvisad plats. Fastighetsinne-
havare har ansvar för anordnande och underhåll av 
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Delavrinningsområden som avleds till och fördröjs i föreslaget 
dagvattenmagasin. Vatten från vägytorna fördröjs lokalt i regn-
bäddar eller liknande öppna lösningar i gaturummet.

i avrinningsområdet. Beräkningar är utförda i enlighet 
med Svenskt Vattens Publikation P110 och utgår från 
karterad markanvändning. 

Utredningen visar att det går att lösa dagvattenhante-
ringen på ett tillfredställande sätt för hela planområ-
det. Avledning går att få till via ledningar med självfall. 
Fördröjning av dagvattenflöden kommer fungera väl 
i den valda ytan för det föreslagna fördröjningsma-
gasinen. Erforderlig fördröjningsvolym finns att tillgå 
och går att minska ner något om en större andel kan 
fördröjas i gaturummet och på kvartersmark. Då kan 
även en större andel av ytan bevaras för hantering av 
skyfallsvatten i stället. 

Föroreningsbelastningen på dagvattnet som uppstår 
till följd av exploateringen ser i utgångsläget ut att 
vara relativt låg för de flesta undersökta förorening-
arna. Det föreslagna fördröjningsmagasinen kommer 
dessutom rena dagvattnet ner till under ursprungsni-
våer för kväve och fosfor samt nästan alla övriga äm-
nen om det utformas enligt redovisat förslag. Tillsam-
mans med regnbäddar i gaturummet samt eventuella 
LOD-lösningar på kvartersmark kan reningsgraden öka 
ytterligare. 

Skyfall över det framtida utredningsområdet konstate-
ras kunna hanteras på ett säkert sätt. Med föreslagen 
höjdsättning kommer planerad bebyggelse kunna stå 

säker vid ett 100-årsregn. Befintlig bebyggelse längs 
Bruksvägen får ett kraftigt förbättrat läge av den nya 
höjdsättningen. 

Det föreslagna fördröjningsmagasinet tillsammans 
med bräddfunktionen för skyfall är en avgörande del i 
att skyfallshanteringen fungerar väl. Magasinet besit-
ter en viss överkapacitet som tillåter tillfällig fördröj-
ning av skyfallsvattnet. För att säkerställa att skyfallet 
leds i rätt riktning, samt för att motverka instängda 
området, har plankartan försetts med punkthöjder på 
allmän plats. Vid justering av magasinets utformning 
som minskar dess totala kapacitet måste uppföljande 
analys av hur detta påverkar skyfallet noga studeras. 

Övriga ledningar
Vid genomförandet av detaljplanen kommer delar av 
befintliga ledningar att behöva flyttas i samband med 
anläggande samt ombyggnad av vägar inom planom-
rådet.

Skyfallskartering över de framtida planområdena med maxvat-
tendjup samt flödesriktningar (100-årsregn med klimatfaktor 
1,3 samt 100 % fyllda utloppsledningar nedströms Trafikverkets 
skyfallsyta).

Exempel på gata med regnbäddar. Bild: FOJAB arkitekter



23

Planbeskrivning – Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren, Åkarp DP 293
KS/2021:49

Samrådshandling 2022-05-31

Genomförande

Organisatoriska frågor
Förfarande
Detaljplanen handläggs med standardförfarande 
eftersom den följer intentionerna med kommunens 
översiktsplan och planprogram för Södra stambanan. 
Detaljplanen antas inte vara av betydande intresse för 
allmänheten. Planen antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan.

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

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljpla-
nen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna 
platser inom planområdet. 

Ansvarsfördelning 
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän 
platsmark, vilken bekostas av exploatören. Kostnads-
reglering regleras i separat exploateringsavtal. Kom-
munen ansvarar även för samordning i frågor gällande 
eventuella lantmäteriförrättningar, ledningsrätter 
eller servitut, dikningsföretag som berör planområ-
det. Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd 
inhämtas innan exploatering påbörjas. 

E.ON ansvarar för att nätstationer uppförs enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd
(ELSÄK-FS 2008:1), samt att servitut inhämtas inom 
angivna byggrätter.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning 
Fastighetsplan erfordras inte. Genomförande av 
planen kräver att nya fastigheter bildas genom fastig-
hetsbildning. Mark inom allmän platsmark ska tillfal-
la kommunen och fastighetsregleras till kommunal 
fastighet. Kommunen ansöker om fastighetsbildning 
gällande allmänplats. Kommunen får lösa in mark som 
enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan 

att avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § 
PBL). Kommunen är skyldig att förvärva den allmänna 
platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 kap. 
14 § PBL).

Konsekvenser för fastigheter
Följder för fastigheter inom planområdet, utgå från 
fastighetsförteckningen.

Fastighet Påverkan
Åkarp 1:40 Mindre del övergår till 

Fastigheterna Åkarp 1:61 
samt Åkarp 1:81.

 Åkarp 1:57 Mindre del övergår till 
allmän platsmark i form 
av gata eller gång- och 
cykelväg. Ca 700 m2 över-
går till fastigheten Åkarp 
1:86 avsedd för genom-
förande av bostadsbygg-
nation. 

Åkarp 1:86 Ca 575 m2 av fastigheten 
övergår till allmän plats-
mark i form av gata eller 
gång- och cykelväg.

Åkarp 18:48 315 m2 övergår till allmän 
platsmark i form av gata 
eller gång- och cykelväg.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Avtalet om påbörjande av planläggning har slutits 
mellan kommunen och exploatörer. Villkor för slutgil-
tig kostnadsreglering inkluderas i detta.

Avtal
Exploateringsavtal
Upprättas mellan kommunen och exploatör. I avtalet 
kartläggs och struktureras förutsättningar, åtaganden 
och skyldigheter som rör genomförandet. I avtalet 
knutet till denna detaljplan behöver bland annat ga-
tor, dagvatten- och skyfallsanläggningar samt GC-väg-
ar hanteras.

Överenskommelse om fastighetsreglering
Reglerar mark som ska överlåtas mellan fastighetsäga-
re och till vilken köpeskilling.
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Konsekvenser

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

Miljöbedömning
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en 
sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ 
miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskriv-
ning upprättats.

Miljökvalitetsnormer 
Luftkvalitet
För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhål-
landevis låga halter. I de flesta fall ligger den allmänna 
luftföroreningshalten med stor marginal till lagkraven. 
MKN luft påverkan på luftkvalitet i Burlöv och Malmö. 

Utbyggnaden av stationen i Åkarp ger tätare tågtrafik 
och därigenom förutsättningar för ett ökat tågpend-
lande. Föreslagen bostadsbebyggelse i kollektivtra-
fiknära läge möjliggör för ett minskat vilket också ger 
positiva konsekvenser för utsläpp och luftföroreningar 
och buller

Vattenkvalitet 
Dikningsföretaget Alnarpsån rinner från Staffanstorp 
genom Åkarp och vidare utmed norra Arlöv för att 
sedan mynna ut i Lommabukten, där den utgör gräns 
till Lomma kommun. Alnarpsån utgör recipient för 
allt dagvatten i Åkarp och har i samband med utbygg-
naden till 4-spår delvis kulverterats och dragits om. 
Alnarpsån bedöms ha dålig ekologisk status enligt 
EU-direktivet för vatten. Bedömningen baseras främst 
på den kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen.

Föroreningsbelastningen på dagvattnet som uppstår 
till följd av exploateringen ser i utgångsläget ut att 
vara relativt låg för de flesta undersökta förorening-
arna. Det föreslagna fördröjningsmagasinen kommer 
dessutom rena dagvattnet ner till under ursprungsni-
våer för kväve och fosfor samt nästan alla övriga äm-
nen om det utformas enligt redovisat förslag. Tillsam-
mans med regnbäddar i gaturummet samt eventuella 
LOD-lösningar på kvartersmark kan reningsgraden öka 
ytterligare.

Trafik
Planförslaget kommer leda till en viss ökning av trafi-
ken lokalt i området men möjliggörandet av bostäder i 
kollektivtrafiknära läge skapar goda förutsättningar för 
ett minskat bilberoende.

Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller
Trafikbuller
Föreslagen bebyggelse utmed södra stambanan 
regleras med planbestämmelse som fastställer att 
minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 
35 kvm ha tillgång till en sida med bullernivåer som 
är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Med 
utgångspunkt i detta samt resultateten från Trafikver-
kets bullerutredning har föreslagna markanvändning-
en bedöms vara lämplig. En detaljerad bullerutredning 
för planområdet kommer tas fram innan granskning.

Buller från industriell verksamhet
Buller från befintliga verksamheter som gränsar till 
planområdet i väst, däribland Brings logistikcentral på 
fastigheten Åkarp 1:69, bedöms inte överskrida accep-
tabel ljudnivå för planerad bostadsbebyggelse.

Bebyggelsefritt avstånd
I normala fall har trafikverket ett bebyggelsefritt 
avstånd för ny bebyggelse på 30 meter från järnvägen. 
I detta fall blir det bebyggelsefria avståndet drygt 18 
meter. Då det bebyggelsefria avståndet används för 
att i framtiden kunna utveckla anläggningen menar 
Burlövs Kommun att det i detta fall tjänat sitt syfte, 
eftersom utbyggnaden av Södra stambanan snart är 
färdig. 18 meter bebyggelsefritt bedöms enligt framta-
gen riskutredning vara tillräckligt utifrån både risk- och 
säkerhetssynpunkt. 
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Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Planen tillför nya gröna vistelsegator jämfört med i 
dag då gatorna saknar grönska. Planområdet består i 
huvudsak av hårdgjord mark och planförslaget antas 
tillföra grönska i gaturummet och på bostadskvar-
terens innergårdar. De föreslagna åtgärderna, med 
anläggande av gröna platser samt trädplantering med 
regnbäddar för dagvattenhantering väntas kunna 
medföra positiva konsekvenser för såväl biologisk 
mångfald som för upplevelsevärden och rekreation.

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Detaljplanen säkerställer ett långsiktigt bevarande av 
de kulturhistoriska värdefulla byggnaderna inom plan-
området. Villan på fastigheten Åkarp 1:61 samt den 
gamla stinsbostad med uthus på fastigheten Åkarp 
1:81 bedöms inte påverkas rent fysiskt till följd av 
utbyggnaden. Däremot kommer de påverkas visuellt 
till följd av förslagets möjliggörande av bostadsbebyg-
gelse intill.

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

Stadsbild/ landskapsbild
Planförslaget bedöms innebära en förändring av stads-
bilden då en ny bebyggelsekaraktär möjliggörs i Åkarp.  
Idag omges planområdet av en låg och gles bebyggel-
sestruktur med friliggande byggnader i huvudsak 1-2 
våningar och planförslaget medger öppen kvarters-
struktur i 2-5 våningar. En tätare bebyggelsestruktur 
i ett mycket stationsnära läge skapar en ny attraktiv 
målpunkt i Åkarp vilket är positivt för stadsbilden.

Genom en sammanhållen gestaltning med tydlig iden-
titet kommer förslaget bidra till ökad orienterbarhet i 
samhället. Den föreslagna bebyggelsen kommer skapa 
ett mer definierat gaturum i stadsdelen där fasad står 
nära gatuliv. De gröna vistelsegatorna med träd- och 
buskplantering som kantar gatan skapar även ett mer 
intimt gaturum. Regnbäddar med vegetation längs ga-
tan tillsammans med bostadsbebyggelsens trädgårdar 
och nya ytor för parkändamål tillför även grönska och 
skapar mer liv och rörelse i området. 

Vy över planområdet från sydväst. Bild: FOJAB arkitekter

Vy över planområdet från söder. Bild: FOJAB arkitekter
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Solstudie
Solstudien visar byggnadernas ungefärliga skuggning 
utifrån Vårdagjämning (den 20e mars) Sommarsol-
ståndet (den 21a juni) Höstdagjämning (den 22a 
september) på klockslagen 09:00, 15:00 och 18:00. 
Studien är framtagen i programvaran SketchUP.
Observera att denna studie visar ett ungefärligt
resultat.  

Solstudien visar att föreslagen bebyggelse med en 
öppen kvartersstruktur och något lägre höjder på 
utvalda delar bidrar till goda ljusförhållande under 
större delen av året. Mindre delar av fastigheterna i 
villaområdet norr om planområdet kan påverkas av 
skuggning på morgonen vid vår- och höstdagjämning. 

Vårdagjämning 09:00

Sommarsolståndet 09:00

Höstdagjämning 09:00

Vårdagjämning 15:00

Sommarsolståndet 15:00

Höstdagjämning 15:00

Vårdagjämning 18:00

Sommarsolståndet 18:00

Höstdagjämning 18:00
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Sociala konsekvenser
Barnkonventionen/Barnperspektivet
FN:s konvention om barnets rättig heter, eller barn-
konven tionen som den också kallas, inne håller 
bestämmel ser om mänsk liga rättig heter för barn. Den 
1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. 
Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas 
vad som bedöms vara barnets bästa. 

Planen ger möjlighet till en god boendemiljö med 
skyddade gårdsrum och möjlighet för lek och grönska. 
Planen möjliggör för gröna vistelsegator och förbätt-
rade möjligheter för gång- och cykelvägar. I samband 
med den utbyggda kollektivtrafiken kan biltrafiken 
minska och en tryggare och mer trafiksäker miljö 
skapas. Förbättrade möjligheter att resa kollektivt ökar 
lite äldre barns möjlighet att resa utan att vara bero-
ende av föräldrar med bil.

Säkerhet och trygghet /Social hållbarhet
Genom en förtätning runt stationsområdet uppfattas 
järnvägen mindre som en barriär i samhället. Stations-
området kopplar även ihop olika områden i kommu-
nen med en gemensam nod. Förslaget uppmuntrar en 
variation i bebyggelsen med blandade upplåtelsefor-
mer och varierade lägenhetsstorlekar för att möjlig-
göra att fler kan bosätta sig i området. Planförslaget 
innebär även förbättrade möjligheter för gång- och 
cykelvägar. I samband med den utbyggda kollektivtra-
fiken kan biltrafiken minska och en tryggare och mer 
trafiksäker miljö skapas.



28

Planbeskrivning – Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren, ÅkarpDP 293
KS/2021:49

Samrådshandling 2022-05-31

Medverkande 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen ge-
nom planarkitekt Mikael Larsson, Magdalena Hedman 
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Användning av mark och vatten
Allmänna platser
Lokalgata

Gäller delar av Lervägen, Murvägen, Tegelvägen, Bruksvägen samt föreslagna 
lokalgata parallell med Bruksvägen. Bortsett från Lervägen som försörjer områ-
den utanför planområdet är gatorna i första hand bostadsgator men dessa ska 
också fungera uppsamlande för trafik som ska vidare från området.

Gångfartsområde
Gäller de två föreslagna gatorna i nordsydlig riktning som kopplar samman 
Tegelvägen med Lervägen, gatan i den västra delen av planområdet i nordsydlig 
riktning samt gata söder om Lervägen i öst-västlig riktning. Gatorna är i första 
hand bostadsgator utformade som gångfartsgata med små trafikmängder och 
med litet behov av genomfartstrafik.

Park
Gäller ytorna:
• Norr om Lervägen mellan föreslagen bebyggelse och befintlig bebyggelse 

Ytan är idag planlagd som park och planeras kantas av trädplantering.
• Mellersta delen av planområdet intill befintliga verksamheter på Tegelvä-

gen. Ytan är delvis avsedd för en dagvatten/skyfallsdamm som bör kantas av 
exempelvis bänkar, träd och buskar för att få ett rekreationsvärde.

• Södra delen av planområdet som gränsar till Alnarpsvägen som blir en ny 
parkyta för lek och rekreation.

Kvartersmark
Bostad

Blandad bostadsbebyggelse i form av radhus samt flerbostadshus i 2 till 5 
våningar

Tekniska anläggningar
Område avsett för nätstation.

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

• Bestämmelser om föreskriven markhöjd på allmän plats finns längs gatu- 
och parkmarken. Avsikten är att marken ska ges en lutning så att föreslagen 
dag-och skyfallshanteringen ska fungerar väl. Bestämmelsen är en del i att 
säkerställa att vatten från planområdet inte kommer öka översvämningsris-
ken för kringliggande befintlig bebyggelse. Angivna markhöjder utgår från 
framtagen dagvatten- och skyfallsutredning.

GATA1

GATA2

PARK

E

B

+0,0

Förklaringar av planbestämmelser
De planbestämmelserna som finns på plankartan återges nedan tillsammans med förklaringar av vad de innebär 
samt motivering. 
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träd1

fördröjning1

fördröjning2

e1 000

e2

e3

Trädplantering utmed gångfartsgata ska finnas
Bestämmelsen gäller för yta inom parkmarken norr om Lervägen.

Regnbädd med busk- och trädplantering ska finnas
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att delar av Murvägen, Lervägen samt 
den planerade lokalgatan som går parallellt med Bruksvägen uppförs som gröna 
vistelsegator som möjliggör fördröjning. 

Fördröjning om minst 230 m3 ska finnas
Bestämmelsen anger den totala volym som ska kunna fördröjas inom området. 
Angiven volym utgår från framtagen dagvatten- och skyfallsutredning. Föresla-
gen damm har en översvämningsreducerande och fördröjande funktion, samt 
bidrar till biologisk mångfald.

Utformning av kvartersmark
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad
Gäller ytan inom bostadskvarteren avsedd för bostadsgård samt ca 2 meter 
utmed lokalgatorna i syfte att skapa ett fritt gaturum.

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnad
Gäller mark avsedd för nätstation. 

Högsta nockhöjd i meter 
Nockhöjden mäts från medelmarknivån. Är huvudbyggnaden närmare än sex
meter från allmän platsmark beräknas nockhöjden från medelmarknivån på den
allmänna platsmarken invid fastighetgränsen.

Största byggnadsarea i m². 
Gäller samtliga flerbostadshus och regleras för att anpassa den nya bebyggelsen 
till områdets befinliga förhållanden och karaktär. Bestämmelsen ska även möj-
liggöra för en bra avvägning mellan gård och byggnad.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 70 m² per radhus 
Gäller för samtliga radhus inom planområdet. Med huvudbyggnad avses
bostadsbyggnader.

Största byggnadsarea är 100 m2
Gäller för byggrätten intill Stinsbostaden på fastigheten Åkarp 1:81. Bestäm-
melsen möjliggör uppförandet av ny byggnad på fastigheten och samtidigt 
begränsar dess omfattning i syfte att underordnas den befintliga kulturhistoriska 
byggnaden intill.
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Utformning

Balkonger får kraga ut över prickmark med högst 2,0 m från 3,5
meters höjd.
Gäller för samtliga flerbostadshus inom planområdet. 

Endast radhus i minst två våningsplan ovan mark
Marken är avsatt för endast radhus. Syftet är att säkerställa en varierad bostads-
bebyggelse inom planområdet samt förhindra att radhusen uppförs i lägre än två 
våningsplan. 

Marken får endast bebyggas med komplementbyggnad, uthus/garage med en 
högsta totalhöjd på 3,5 meter. Utöver högsta totalhöjd får mindre byggnadsdelar 
som t.ex ventilationshuvar uppföras. Tak ska utformas som vistelseyta. Minst en 
passage mellan tak och gård ska anordnas.

Gäller delar av planområdet med flerbostadshus för att säkerställa parkering för 
de boende. Syftet är även att säkerställa att taken på parkeringsgårdarna utfor-
mas som vistelseytor. För att uppnå en väl integrerad vistelseyta på taket med 
innergården ska minst en passage mellan tak och gård ska anordnas. 

Volym, material och färg på byggnad ska tydligt harmonisera med intilliggande 
befintlig kulturvärdefull byggnad

Gäller byggrätt intill kulturhistorisk värdefull byggnad på fastighet Åkarp 1:81. 
Syftet är att säkerställa att uppförande av ny byggnad anpassas till den intillig-
gande kulturhistoriska värdefulla byggnad.

• Bebyggelse ska uppföras i rött eller gult tegel.
Gäller uppförandet av samtliga byggnader inom planområdet. Syftet är att ska-
pa en tydlig och sammanhängande identitet för området och även knyta an till 
den starka tegeltradition och historia som platsen besitter. 

• Huvudbyggnad ska uppföras med sadeltak i 38 - 45 graders vinkel.
Gäller för hela planområdet. Med huvudbyggnad avses bostadsbyggnader. Syf-
tet är att skapa en tydlig och sammanhängande identitet för området. Bestäm-
melsen medger viss flexibilitet i val av takvinkel.

• Gavlar på huvudbyggnad ska utformas som framsidor med omsorgsfull ge-
staltning.

Gäller för hela planområdet. Med huvudbyggnad avses bostadsbyggnader. 
I planförslagets öppna kvartersstruktur bildar huskropparna gavlar mot alla 
gatuhörn vilket skapar ett viktigt karaktärsdrag för området. Det är därför av 
stor vikt att dessa gavlar utformas med omsorgsfull gestaltning och skänker ett 
livfullt uttryck åt fasaden och området som helhe

• Takkupor och frontespis får uppföras till 1/3 av fasadens längd.
Gäller för hela planområdet. Syftet är att möjliggöra för ett levande taklandskap 
med variation i höjd som fångar ögat.

Markens anordnande och vegetation
Parkering får finnas i upp till 50% av bottenvåning, dock ej i fasadlängd mot 
allmän plats

Gäller för flerbostadshusen och möjliggör att parkering får annordnas i botten-
våning mot gårdssida, för att möjliggöra en mer livfull gatumiljö.

Trädplantering ska finnas. 
Gäller för yta i norra delen av planområdet väster om föreslagen gångfartsgata 
och säkerställer att plantering av träd ska finnas.  

f3
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v1

f2
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Utförande
Marken ska vara genomsläpplig

Gäller för yta i norra delen av planområdet väster om föreslagen gångfartsgata 
och säkerställer att ytan inte hårdgörs. Tillsammans med planbestämmelse n1  
samt parken i öst möjliggörs en grön inramning av platsen. 

Minst 30% av marken ska vara genomsläpplig
Gäller för samtliga kvarter med flerbostadshus och syftar till begränsa andelen 
hårdgjorda ytor på bostadsgårdar och förgårdsmarken. En lägre andel hårdgjord 
mark är positivt för både områdets kvalitet och upplevelsevärden samt bidrar till 
förmågan att fördröja dag- och skyfallsvatten.

Entréer ska placeras mot gata
Gäller för samtlig bebyggelse i området. Syftet med att ha entréer mot gatan är
att bidra till att befolka gatan och därigenom öka tryggheten i området.

Skydd mot störningar
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad större än 35 kvm ha tillgång till en 
sida med bullernivåer som är högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad.

Gäller för bebyggelse utmed Södra stambanan. Syftet är att säkerställa skydd 
mot höga bullernivåer för boende utmed Södra stambanan.

Rivningsförbud
Byggnad får inte rivas

Gäller för bostadshus med tillhörande uthus på fastighet Åkarp 1:81 samt bo-
stadshus på fastighet Åkarp 1:61. Bebyggelsen bedöms vara av kultuhistoriskt-
värde och får därför inte rivas.

Varsamhet
Fasader ska vara av gult tegel. Taktäckning ska vara enkupigt rött lertegel. Fönster 
ska till form, färg, material, indelning och proportioner vara lika ursprungliga. 
Vindskivor och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin huvudsakliga om-
fattning och utformning och får inte förenklas.
Gäller för bostadshus med tillhörande uthus på fastighet Åkarp 1:81. Syftet är att de 
kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdragen säkerställs med planbestämmelse. 

Fasader ska vara av gult och rött tegel. Taktäckning ska vara enkupigt rött lertegel. 
Fönster ska till form, färg, material, indelning och proportioner vara lika ursprung-
liga. Veranda samt vindskivor och andra fasaddekorationer ska bibehållas till sin 
huvudsakliga omfattning och utformning och får inte förenklas.

Gäller för bostadshus på fastighet Åkarp 1:61. Syftet är att de kulturhistoriskt 
värdefulla karaktärsdragen säkerställs med planbestämmelse.

Markreservat för allmännyttiga ändamål
Markreservat för allmännyttig energianläggning. Anläggningen ska harmonisera 
med intilliggande bebyggelse

Gäller för två områden inom planområdet och syftar till möjliggörande av 
nätstation. Nätstationens uttryck ska harmonisera med den intilliggande bebyg-
gelsen vad gäller materialval och kulör.
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c1



33

Planbeskrivning – Detaljplan för Åkarp 18:48 m.fl., Lemuren, Åkarp DP 293
KS/2021:49

Samrådshandling 2022-05-31

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft 
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. Efter 
genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att rättigheter 
som uppkommit genom planen beaktas.

Vilkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnad förrän markförorening avhjälpts, vilket gäller 
för hela kvarteret
Då området varit ett gammalt industriområde kommer sanering av förorenad mark 
behöva ske inför startbesked kan ges.
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