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Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark- och vattenytor får användas för ett visst område inom kom-
munen; om man exempelvis får ha bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen 
får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta 
med bestämmelser, som är juridiskt bindande, och en planbeskrivning (denna handling). 
Planbeskrivningen, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. 

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

Denna detaljplan tas fram med utökat standardförfarande. Planhandling tillhör antagan-
deskedet. Om inga oväntade händelser inträffar, kan planen vinna laga kraft våren 2019.

Planprocessen

2017-12-20

2018- 01-31 2018-11-11

2018-10-17 PLU 2019-01-16

KS 2019-01-21

KF 2019-02-04

Vår 2019
- -

Samråd Granskning Antagande Laga Kraft
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Visionsbild av det nya marknadstorget, bild: Arkitema Architects.

PLANENS SYFTE
Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla en blandad stad runt Burlöv C d.v.s. 
Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Syftet är också att skapa god tillgänglighet till 
den nya pendlarstationen. Området är en viktig nod för Arlöv, Kronetorpstaden och hela 
Burlövs kommun.

Syftet med detaljplanen är att skapa:
•   En attraktiv stadsdel: Utveckla en central och identitetsskapande ny stadsdel och 

skapa en sammanhängande stadsstruktur, mellan stationen och Burlöv Center, med 
attraktiva stadsrum och bostäder i kollektivtrafiknära läge. 

•   Bebyggelse med hög kvalité: Ge förutsättningar för ny bebyggelse som är utformad 
med hänsyn till Arlövs befintliga bebyggelse, som är riksintresse för kulturmiljö, och 
skapa en ny framsida till Arlöv, Burlöv Center och hela kommunen. Området ska där-
för gestaltas och byggas ståndsmässigt, med god vardagarkitektur och hög kvalitet.

•   Service och företag: Skapa en stadsdel med goda förutsättningar att fungera som 
stadskärna och lokalt servicecentrum. Området ska understödja befintliga verksam-
heter och service och ge möjligheter för nya.

•   Trygghet: Skapa ett område där alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna 
sig välkomna och trygga. Burlöv C ska fungera som en välkomnande entré, trygg, 
enkel, trevlig och personlig med allmänna platser där folk vill vara. 

•   Tillgänglig kollektivtrafik: Stödja hållbart resande för kommuninvånare och andra 
resenärer. Det ska vara god tillgänglighet för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik. 
Entrén till stationen ska vara funktionell och attraktiv. Nära stationen ska finnas goda 
förutsättningar för pendlarparkering.

•   Täthet: Utnyttja marken effektivt i ett centralt läge i anslutning till en kollektivtra-
fiknod med goda förutsättningar för ett hållbart resande. 
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PLANENS HUVUDDRAG
Parkeringen mellan Burlöv Center och stationen omvandlas till blandad stad med två triv-
samma torg och goda kommunikationer. Inom området byggs två kvarter samt ett parke-
ringshus inklätt med bostäder. 

Planen innebär stora möjligheter för kommunen och samtidigt stora investeringar.

Planförslaget möjliggör
•   Två sammankopplade torg, stationstorget som är grönt och tar upp nivåskillnaden 

mellan Hantverkaregatan och stationstunneln med trappor och hissar upp till per-
rongerna och marknadstorget som är hårdgjort och mer stadsmässigt med kommers 
och uteserveringar vid Burlöv Center.

•   Två kringbyggda kvarter, det stora och det lilla, i anslutning till marknadstorget, med 
bostäder, handel och kontor. Ett parkeringskvarter med ett parkeringshus inklätt 
med bostäder och service, utförs som en del av Burlöv Center. Bebyggelsen föreslås 
bli fyra till fem våningar hög, med en indragen översta våning. Ett högre hus om tio 
våningar markerar stationens läge i fonden på Kronetorps allé. Totalt möjliggör de-
taljplanen knappt 350 bostäder.

•   Hållplatser och vändplats för busstrafik till Malmö, Lund, Lomma och Staffanstorp.
•   Bilparkering i ett parkeringshus i nordvästra hörnet på Burlöv Center, för pendlare, 

boende, arbetande och besökande till butikerna. Det finns även möjlighet till boen-
deparkering under en upphöjd gård i det stora kvarteret.

•   Pendlarparkering för cykel i flera olika lägen vid stationen.
•   Vånggatan, som förses med bullerskydd mot Lillevångsområdet, öppnas för genom-

fartstrafik. Gatan öppnas för att möjliggöra åtkomst till stationen med buss och till 
parkeringshuset för biltrafik. Detta göra också att Burlöv Centers inlastning kan angö-
ras från Lundavägen istället för Hantverkaregatan.

PLANHANDLINGAR
Till detaljplanen hör följande handlingar:

•   Planbeskrivning (denna handling)
•   Plankarta med planbestämmelser
•   Illustrationsplan
•   Samrådsredogörelse
•   Granskningsutlåtande

Följande handlingar skickas inte ut men finns på kommunens hemsida:
•   Geoteknisk- och miljöteknisk utredning (WSP rev. 181210)
•   Riskutredning (ÅF 171110)
•   Bullerutredning (ÅF 181002)
•   Trafikutredning (WSP 171108)
•   Parkeringsutredning pendlarparkering Burlöv station (WSP 171027)
•   PM Pendlarparkering (180921) 
•   Parkeringsutredning detaljplan för del av Tågarp 15:1 m fl, Burlöv Centralstation 

(WSP rev. 180507)
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PLANDATA
Läge och omfattning
Planområdet utgörs av ytan mellan Burlövs station och Burlöv Center med bland annat 
del av Hantverkaregatan och Burlöv Centers parkering. Vånggatan och Lillevångsgatan 
med korsningen Lundavägen-Lillevångsgatan-Svenshögsvägen ingår också i planområdet. 

Areal
Planområdet är knappt 5 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheten Tågarp 15:10 och del av fastigheterna Tågarp 15:1, 18:1 
och 21:37 samt Arlöv 22:146 som alla ägs av Burlövs kommun. Planområdet omfattar ock-
så del av Tågarp 15:5, som ägs av Trafikverket, en mindre del av samfälligheten Arlöv S:17 
samt delar av de två privatägda fastigheterna Tågarp 15:13 och Tågarp 15:4. Planområdet 
gränsar till ett antal privata fastigheter i Lillevångsområdet.

Karta som visar planområdet.

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet miljöbalken (MB) i enlighet med 5 § 
förordningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden mm.
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan 
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tats.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken
Riksintresse för kulturmiljö
Hela den del av Arlöv som ligger mellan Södra stambanan och Stockholmsvägen är riks-
intresse för kulturmiljö. Det som i motiveringen berör stationsområdet är beskrivningen 
av de större regionala och nationella kommunikationsstråkens förhållande till tätorten. 
Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfattas av riksintresse för kustzon. Riksin-
tresset innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärden. Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätor-
ter eller av det lokala näringslivet. Bedömningen har gjorts att planförslaget inte kommer 
att påtagligt skada riksintresset.

Riksintresse järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. Södra stambanan är av internatio-
nell 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 stationer utmed Södra stambanan är av riksintresse. Bedömningen 
har gjorts att planförslaget inte kommer att påtagligt skada riksintresset.

Översiktplan/Framtidsplan
I översiktsplan 2030, Framtidsplan för Burlövs kommun (aktualitetsförklarad 2018-05-02) 
pekas området kring stationen ut som det område i kommunen som har störst potential 
att utvecklas med magneterna Burlöv Centralstation och Burlöv Center. Planförslaget 
överensstämmer med översiktsplanens intentioner. 

Planprogram
Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs kommun
Syftet med planprogrammet är att ge en översiktlig bild av de förändringar utbyggnaden 
av stambanan, från två till fyra spår, innebär i Burlövs kommun och vilka möjligheter detta 
ger längs med stambanan. Programmet beskriver bland annat att ett nytt torg bör skapas 
i anslutning till stationen. Torget bör omges av ny bebyggelse med entréer mot torget och 
entrévåningar med butiker, lokaler, bostäder m.m. för att skapa liv i fasaderna. Möjlighe-
ten att flytta busstrafiken till stationen beskrivs också. Planprogrammet var ute på gransk-
ning 2015. 

Planprogram Kronetorpstaden
Planprogrammet syftar till att skapa en helhetsbild för utbyggnaden av Kronetorpsom-
rådet och möjliggöra en långsiktig utbyggnad av området som kommer att rymma minst 
4500 bostäder samt skolor, kontor, badhus, idrott och parker. Området Burlöv C ingår inte 
i planprogrammet men utbyggnaden av Burlövs Centralstation är en förutsättning för 
utbyggnaden av Kronetorpstaden. Målsättningar för utvecklingen inom planprogramsom-
rådet har stor betydelse även för området inom denna detaljplan. Planprogrammet var 
ute på samråd sommaren 2017. 
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Arlöv

Kronetorp

Nya badhuset

Burlöv C

Nya Burlöv Centralstation i förhållande till planprogrammet för Kronetorpstaden och det nya badhuset. 

Parallella uppdrag 2011
Fyra arkitektkontor inbjöds 2011 till parallella uppdrag kring utformningen av Burlövs sta-
tion. De presenterade idéer för bebyggelsen och utvecklingen kring stationen. De studera-
de också stationen i sitt sammanhang.

Gemensamt för de fyra förslagen var följande slutsatser:
•   Arlöv som ort och Burlövs kommun som helhet behöver en tydligare identitet. Det 

regionala stationsområdet med Burlövs station, Burlöv Center inkluderat, kan bli 
kommunens identitetsbärare. 

•   Det är i området runt stationen som tätare bebyggelse med väldefinierade gaturum, 
platser och parker bör skapas. Området närmast stationen kan då bli attraktivt för 
kontorsverksamhet, tillsammans med handel och bostäder. Kommunen bör sträva 
efter att utnyttja marken väl genom att bygga så nära spåren som möjligt. 

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

•   Stationen måste lyftas fram, annonsera sig och bli mer synlig, tydlig och lättillgäng¬-
lig, i bebyggelsen. 

•   Burlöv Center bör kläs in med byggnader som vänder sig ut mot gaturum och platser. 
•   Det är viktigt med stora, nära cykelparkeringar på båda sidor om stationen. 
•   Bilparkering ska ske som kantstensparkering eller parkering i hus istället för på stora 

markparkeringsytor. 
•   Ett högt landmärke kan byggas vid stationen för att annonsera läget.
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De övergripande slutsatser som drogs 2011 är fortsatt relevanta och har utgjort grunden 
för planarbetet. 

Parallella uppdrag 2016
I inledningen av detta planarbete, 2016, deltog två arkitektkontor i ett parallellt uppdrag 
som omfattade aktuellt planområde. Bebyggelsestruktur framtagen av Arkitema archi-
tects i det parallella uppdraget har legat till grund för utformning av detaljplanen.

Gällande Detaljplaner
250 Detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom Arlöv
Laga kraft 2017-07-04. Genomförandetiden slutar 4 juli 2022. Planen möjliggör utbyggnad 
av Södra stambanan från två till fyra spår med en utbyggnad av Burlövs station. Delar av 
planområdet ingår i denna detaljplan av tydlighetsskäl. Planförslaget innehåller samma 
bestämmelser som gällande plan i anslutning till järnvägen.

162 Detaljplan för Tågarp 15:4 (Burlöv Centrum)
Laga kraft 1995-05-18. Allmän platsmark gata och kvartersmark för handel och centrum 
berörs. 

73 Detaljplan för Burlöv Centrum
Fastställd 1970-07-16. Mark som ingår i planförslaget är allmän platsmark i form av gata 
(del av Hantverkaregatan och del av Lundavägen) och plantering samt kvartersmark i om-
råde för service-, hantverk- och småindustriändamål. Det är delar av fastigheterna Tågarp 
15:10 och 15:13 som berörs inom kvartersmark.

Karta som visar gällande detaljplaner i och runt planområdet. Skraffering och röda siffror visar pågående 
planarbete.
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BAKGRUND
Platsens historia
Järnvägen mellan Malmö och Lund byggdes 1856. Arlöv växte som ort, med bl.a. bostä-
der till arbetarna på sockerbruket. 1871 fick Arlöv en station. Den låg mellan det växande 
sockerbruket och Järnvägsgatan. 

På 1960-talet startade miljonprogrammet och en ny, expansiv period i Arlövs historia. Då 
byggdes bostäderna i Lillevångsområdet och Burlöv Center invigdes 1971.Ungefär samti-
digt som Burlöv Center byggdes tillkom också höghusområdet Svenshög, som ligger söder 
om köpcentrat. Norr om järnvägen revs Tågarps by 1973 för att ge plats åt den växande 
industribyn.
  
En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983 mellan Burlöv Center och Arlövs företagsby, en 
dryg km nordost om den gamla som revs 1987. Stationen fick namnet Burlövs station.

Pågående detaljplanearbete
Intill planområdet pågår arbetet med fler detaljplaner. Fastighetsägaren för Tågarp 15:13 
vill utveckla sin fastighet och har fått planbesked (dp 277). För kommunens egna kvarter 
sydöst om stationen kommer planarbetet fortsätta under 2018/2019 med en markanvis-
ningtävling (dp 280). Utöver detta pågår planarbete på Tågarp 15:11 (dp 276) och norr om 
spåren.

Övriga kommunala styrdokument och beslut
Trafikplan 
Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt måldokument med målet att skapa att-
raktiva livsmiljöer och ett hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen gående, 
cyklister och resande med kollektivtrafik ska utgöra minst 2/3 av alla resor. Andra övergri-
pande mål är bl.a. fler gående och cyklister, tydligare och tillgängligare trafiksystem, stärka 
förutsättningar för kollektivtrafiken och tryggt och trafiksäkert trafiksystem.

Den övergripande inriktningen för Burlövs station formuleras enligt följande: ”Burlöv ska 
fortsätta sitt nära samarbete med Trafikverket, Skånetrafiken och andra intressenter för 
Södra stambanan. Burlövs station ska utvecklas till Burlöv Centralstation, en station för 
hela kommunen och regionen. Centralstationen utvecklas till ett komplett resecentrum 
där olika trafikslag samordnas.”
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Områdets karaktär
Området kring Burlöv station domineras idag av köpcentrat Burlöv Centers stora byggnad 
och stora asfalterade markparkeringar. Det är ett storskaligt,splittrat handelsområde. Trots 
de stora ytorna rör sig dagligen mycket folk till, från och genom området. Stationen och 
köpcentrat skapar en puls till det annars tomma och asfalterade området. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet omfattar den del av Burlövs Center där Plantagen tidigare legat samt cen-
trets fasader mot järnvägen och Lillevångsgatan. Längs järnvägen utanför planområdet 
ligger handels- och industribyggnader.

Bostäder
Lillevångsområdet gränsar till planområdet med bostadshus i en- och en och enhalvplan 
väster om Vånggatan gränsar till planområdet. Söder om planområdet på södra sidan av 
Lundavägen ligger miljonprogramsområdet Svenshög med hög bebyggelse. Det finns inga 
befintliga bostäder inom planområdet.

Offentlig och kommersiell service
Burlöv Center, med dagligvaruhandel och annan kommersiell service ligger delvis inom 
planområdet. Köpcentret som är lätt att nå med tåg och bil har kunder från ett stort 
omland, de flesta kommer med bil. Utanför planområdet ligger bageri och butiker samt 
verksamheter, som inte får vara störande, längs järnvägen. 

Förskola och skola finns i Svenshög ca 500 m från stationen och det är ca 700 m till vård-
centralen.

Mark och vegetation
Detaljplaneområdet består till stora delar av asfalterade gator och stora parkeringsytor. 
Vid Burlövs station i planområdets nordvästra del finns en grönyta med uppvuxna träd. 
Mellan Lillevångsgatan och före detta Vånggatan finns en grön ridå av höga buskar. 

Planområdet sluttar från nordväst mot sydost. Eftersom tågspåren ligger i marknivå sluttar 
marken ned mot tunneln under spåren. 

Lek och rekreation
I Lillevångsområdet finns en lekplats. Närmsta större park är Svenshögsparken ca 500 m bort. 

Vy mot Hantverkaregatan, Frasetti t.hVy mot Burlöv Center
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Hantverkaregatan

Hantverkaregatan

Svenshögsvägen

Vånggatan

Lundavägen
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vägsst
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n

m
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C-tu
nnel

Trafik inom området idag

Trafik
Gång- och cykeltrafik
Från söder kan gående- och cyklande angöra stationen via Tågarpsstigen, Vånggatan eller 
Hantverkaregatan. Från Tågarpsstigen går en gång- och cykelväg längs Hantverkaregatan 
mot Badhuset och Åkarp. Stationsplattformarna angörs via en tunnel. Merparten av cykel-
parkeringarna finns idag på den sydöstra sidan om stationen.

Kollektivtrafik
Pågatåg i båda riktningarna stannar vid Burlövs station varje halvtimme. Buss 130 mellan 
Malmö och Lund stannar på Lundavägen söder om Burlöv Centers. Buss 130 går var 10:e 
minut i rusningstid och annan tid var 20:e minut.

Biltrafik
Lillevångsgatan är idag endast angöring till Lillevångsområdet från Lundavägen. Genom-
fart till Hantverkaregatan är inte möjlig. Vånggatan fungerar endast som infart till Burlöv 
Centers lastintag från Hantverkaregatan. Lillevångsgatan och Vånggatan ligger parallellt 
med varandra men skiljs åt av en grön trädridå. Hantverkaregatan är inte öppen för 
genomfartstrafik väster om Vånggatan. Infart till och från parkering till Burlöv Center sker 
från Kronetorpsvägen, korsningen tillåter endast högersväng till och från Kronetorpsvä-
gen. 
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Legend

Planområde

VA Syd ledningar

E ON ledningar

Skanova

Öppet stadnät

Befintliga ledningar inom planområdet

Teknisk försörjning
Ledningar
I området finns ledningar i Hantverkaregatan, Lundavägen och Lillevångsgatan. Det finns 
även ledningar under del av Burlöv Centers byggnad och på centrets parkering i nordväst. 
Flera av ledningarna passerar Södra stambanan i nära anslutning till tågstationen.
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MÅLSÄTTNING OCH VISION
När pendlarstationen Burlöv Centralstation får sexminuterstrafik år 2024 ska den som sti-
ger av i Burlöv mötas av en växande stadsdel med ny identitet. En mötesplats som utstrå-
lar framåtanda, attraktivitet och trygghet.
 
Vision 
En modern pendlarstation med omfattande tågtrafik är mycket mer än en hållplats. År 
2030 förväntas 6000 personer per dag stiga av eller på tågen vid Burlöv Centralstation. 
Platsen inbjuder till att stanna upp och kanske träffa vänner för ett restaurangbesök eller 
bara ta en kaffe på väg hem från jobbet. Här blir vardagslivet enkelt med tjänster koppla-
de till pendlarstationen. Kanske väntar en färdigpackad matkasse eller så är bilen tvättad, 
låneboken framlagd eller frisörsbesöket snabbt avklarat. De som väntar på buss eller tåg 
har tillgång till reseinformation i realtid. Den som handlar i köpcentret kan se när tågen 
går och att de går i tid. Att vänta är bekvämt och emellanåt även lustfyllt.

Stationen har förutsättningar att bli navet och motorn i utvecklingen av den nya stads-
delen Kronetorpstaden. Men Burlöv C är mer än en tågstation, det är en ny framsida och 
välkomnande entré för hela Burlöv. Här är det enkelt, tryggt och trevligt. Här, i en god 
vardagsmiljö, sätts människan i centrum. Burlöv C ska innehålla ett blandat bostadsut-
bud samt privat och offentlig service i bottenvåningarna. Gator och torg uppmuntrar till 
vistelse och fungerar som mötesplatser. Aktiva platser är också trygga platser. Platsen 
annonseras med höga hus, landmärken, i stationens omedelbara närhet. Gator, torg och 
nya hus är alla gestaltade med omsorg och hög kvalitet. Burlöv C är en stolthet för hela 
kommunen!
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Bilder och ord som representerar framtidens stationsområde, från workshop med Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen.

En plats för alla Identitet Urbant 

Våga satsa! KonstAnvändbart

Leva och bo Nära till alltMötesplats



APOTEK
APOTEK

’s mek Coffee!
Hämta din matkasse här!

LEDIGA 
PLATSER

Välkommen!

48

Nästa avgång:

13.05 Lomma 
13.10 Lund C
13.00 Köpenhamn C

GYM
24/7

Lä llgänglig informa on om 
bussar och tåg.

Hämta matkassen här. Vi fixar cykeln medan du jobbar!

Stanna och ta en 
kaffe med kollegan.

Nära ll service och bu ker!

Enkelt a  resa 
vidare med buss.

Interak v skylt med ljus 
visar tågens avgångar.

E  träningspass på 
vägen hem?

Cykelmek
Välkommen hit!

LOUNGE

BUSS  TÅG

SKÅNETRAFIKEN

NÄSTA TÅG
13.05 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.15 Åkarp - Lund
13.20 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.22 Åkarp - Lund
13.24 Malmö- Hyllie- Kastrup 
13.15 Åkarp - Lund
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10m 50m

Illustrationsplan: planområdet tillsammans med befintlig bebyggelsestruktur runt området. Punktstreckad 
linje visar planområdets gräns. Rastrerad yta visar stationskvarteret där markanvisningstävling planeras.

hpl
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hpl

hpl

Stationstorget

Marknadstorget

Gränden

Gränden
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Lilla kvarteret
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Helhet, struktur
Planförslaget innehåller två nya kvarter norr om Burlöv Center. Båda kvarteren är kring-
byggda och har inre privata gårdsrum. Mellan kvarteren bildas ett marknadstorg. Norr om 
Hantverkaregatan planeras ett torg som lutar ner mot stationen. I Burlöv Centers nordväs-
tra hörn föreslås ett parkeringshus. Parkeringshuset, liksom Burlöv Centers norra sida kläs 
med bostäder och med lokaler i bottenvåningen. Runt stationstorget planeras också för ny 
bebyggelse, men i andra detaljplaner. 

Vånggatan längs Burlöv Centers södra fasad öppnas för trafik. Den gestaltas som en stads-
gata med trädplantering och bullerskydd mot Lillevångens villor. 

På följande sidor beskrivs allmän platsmark och kvartersmark som det regleras i plan-
kartan. Under planprocessen har material tagits fram gällande gestaltning och kvalité. 
Arkitema architects har tagit fram förslag på gestaltning av torgen och Hantverkaregatan 
och Brunnberg & Forshed har ritat förslag för den nya bebyggelsen. Materialet har varit 
underlag till bestämmelser i plankartan. Delar av materialet presenteras här ch avses 
fungera som program för kvalité, gestaltning, identitet och karaktär i genomförandeskedet. 

Allmän platsmark
I detaljplanen föreslås två nya torg som binder samman Burlöv Centralstation med Burlöv 
Center över Hantverkaregatan. De två sammanhängande torgen utgör planområdets 
viktigaste publika rum. Torgen ska gestaltas så att de får varsin tydlig identitet och inbju-
der till vistelse. Hantverkaregatan och Vånggatan blir stadsgator med busshållplatser, 
kantstensparkering och trädplanteringar. Hantverkaregatans gestaltning och beläggning 
förstärker kopplingen mellan de båda torgen. Torgen och gatorna kring Burlöv C kommer 
att bli några av kommunens mest centrala och viktiga, därför är det viktigt att gestaltning 
och material får hög kvalitet och utformas långsiktigt och hållbart.

Visionsbild från Hantverkaregatan mot marknadstorget, bild: Brunnberg & Forshed
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Illustrationplan stationtorget

1m 10m

1m 10m

Tak

Cykelp.

Cykelp.

Cykelp.

Cykelp.

Tak

Tak

Busshållplats

HCP parkering
Busshållplats

Tillgängligt 
gångstråk

Tillgängligt 
gångstråk

Övergång

Cykelstråk

Cykelstråk Cykelstråk

Cykelväg

Paviljong/
kaffevagn

Uteservering

Linspänd belysning

Trappsteg

Plantering
m sittänk

Plantering
m sittänk

Stationstorget

Marknadstorget

Burlöv Centralstation

Stationstorget
Torget närmast stationen är ett grönt, planterat stationstorg med trappor och ramper. 
Torget tar upp höjdskillnaden mellan Hantverkaregatan och stationsentrén samtidigt som 
det inbjuder till vistelse med sittplatser och planteringar. I torgets östra del finns ett rörel-
sestråk för gående, i den siktlinje som skapas mellan stationen och Burlöv Center. Detta 
stråk bidrar ytterligare till att skapa en tydlig fysisk och visuell kontakt mellan stationen 
och Burlöv Center.

Flöden och tillgänglighet
Hantverkaregatan ligger 4 m högre än tunneln som är entrén till tågstationen. Lutningen 
har studerats noga och olika rörelsestråk skapats över platsen. Ett tillgängligt gångstråk 
med anpassad lutning markeras tydligt för den funktionsnedsatte. Det leder mellan plat-
ser med bänkar för vila längs med vägen. Det finns även ett cykelstråk och en gen gång-
väg med trappor. Cykelstråket slingrar och är avgränsat med pollare för att sänka farten 
och skapa ett lugnare och tryggare torg. I norra hörnet på torget ansluter ett cykelstråk i 
förlängningen av Tågarpsstigen. Möjligheten att placera en hiss mellan gatuplan och tun-
nelns nivå i den intilliggande byggnaden utreds i detaljplan för stationskvarteret. 
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Illustration av en grön ö, bild: Arkitema architects

Växter och möbler
Hela stationstorget uppfattas som grönt och har mycket växter och planteringar. På torget 
finns gröna öar i olika storlek. Öarna har en ängskaraktär, smala stigar för nyfikna barn 
och begränsas i nederkant av platsbyggda bänkar. I planteringsöarna finns goda möjlig-
heter att placera konst. Planteringsöarna anpassas till höjdskillnaderna på torget så att 
dagvatten leds in i övre delen och fördröjs medan nedre kanten förses med sittplatser.   
Upphöjda gröna tak, som i gestaltning och uttryck liknar de gröna öarna, skyddar väntan-
de resenärer och parkerade cyklar. Det ger regnskydd på torget och inte bara i tunneln.

Belysning är en viktig del för platsens trygghet. Den bör vara spridd. På stationstorget 
föreslås inslag av linspänd beslysning som skapar ett känslan av ett gemensamt tak och 
förstärker platsens identitet.

Information om tåg och bussavgångar ska vara lättillgängligt och synligt, inarbetat i torgets 
gestaltning. Tillsammans med Skånetrafiken har lämpliga ställen för trafikinformation och 
resandeservice tagits fram. 

På torget ska finnas möjlighet för enklare serveringsvagn med sittplatser, förslagvis i an-
slutning till Frasettis bakverk. Det befolkar torget och gör stationen mer attraktiv.

Planeringar med ängskaraktär
foto: Arkitema architects

Linspänd belysning
foto: Arkitema architects

Sittbänkar runt upphöjda 
planteringar.
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Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

1:250

b

b

a

a

Stationstorget sektion a-a
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Ljus Planteringsyta dagvatten handteringPlanteringsyta Bänk på kantKonst Klippt gräsBänk TakPollareTunnel

5m1m

Plantering Planteringsbädd +
sittbänk

Stödmur
Paviljong

Cykelpassage
3 m

Tillgänglighets-
anpassad
gångpassage

Befintlig 
bebyggelse

Cykelparkering+
Sedumtak

ButikslokalKvarter som gestaltas genom 
markanvisningstävling

1m 5m

1:500

Stationstorget sektion b-b
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Vy mot Burlöv Center från stationsplattformen. Tidig visualisering av det sluttande stationstorget, Arkitema 
architects.

Möbler
Skånetrafiken har ett framtaget designkoncept för sina stationer och väderskydd med 
utgångspunkt i ledorden tilltalande, tryggt och hållbart. Det innehåller även utvald ut-
rustning. Produkterna passar väl in på stationstorget, där hela torget är en typ av station. 
Skånetrafikens sortiment med färdiga produkter varieras med platsbyggda möbler, unika 
för platsen. 

Torgets väggar
På båda sidor av stationstorget planeras det för ny bebyggelse, men de ingår inte i den-
na detaljplanen. Kvarteret i sydväst, stationskvarteret, kommer att utvecklas vidare med 
en markanvisningstävling. Kvarteret planeras innehålla byggnader som ramar in torget 
innehållande kontor, bostäder, lokaler och förhoppningsvis hiss. I hörnet Stationstorget/
Hantverkaregatan föreslås ett högt hus som annonserar stationen. 

Nordost om torget är en detaljplan på gång för att utveckla fastigheten Tågarp 15:13. 
Del av fastigheten har tagits med i denna detaljplanen för att skapa en bra koppling över 
Hantverkaregatan vidare mot Burlöv Center. Platsen ger också möjlighet till tillfällig pavil-
jongsbyggnad på kvartersmark i anslutning till torget, med t.ex. caféverksamhet.

Det är viktigt att torgets kanter gestaltas med omsorg med tillfälliga avgränsningar innan 
de slutgiltiga ”väggarna” är byggda. Det kan ske med t.ex. plank, växtlighet och möjlighet 
till sittplatser. 
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Sluttande kanter på upphöjda växtbäddar. Exempel på tak som ger karaktär och identitet, 
Serpentine gallery London 2006 

Lampor som visar tågavgång, Trelleborgs station Slingrande gångvägar genom grönska med lin-
spänd belysning

Exempel på utrustning, cy-
kelställ, bild: Skånetrafiken

Ledstråk i markbeläggningDekorationer på stödmurar, foto: 
Arkitema architects

Kaffe på väg till tåget Exempel på utrustning, klocka och fristående bänk, 
bild: Skånetrafiken

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

CYKELSTÄLL MED RAMLÅS

Designkoncept
Tillhörande utrustning

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

FRISTÅENDE BÄNK (ROMB)

Designkoncept
Tillhörande utrustning

Upphandlingsunderlag Tillhörande Utrustning  PM Design och Funktion UTKAST  2018-05-21

KLOCKSTAPEL MED SITTBÄNK OCH 
LEDSAGARPLATS
Den tillgänglighetsanpassade platsen och skylten för 
mötesplats kan demonteras om den inte behövs. 

Designkoncept
Tillhörande utrustning



1m 10m

1m 10m

Cykelp.

Övergång

Övergång 
cykel

Tillgängligt 
gångstråk

Lokaler i bottenvångingLo
ka

le
r i

 b
ott

en
vå

ng
in

g

Paviljong

Entré phus

Entré Burlöv Center

Vattenlek/
vattenkonst

Scen

Uteservering

Si
tt

bä
nk

  i
 tr

ä

Plats för 
marknad

Uteservering

Belysningstolpar

e

Busshållplats

Cykelstråk

Plantering
m sittänk

Marknadstorget

Stationstorget

5m förgårdsmark3m förgårdsmark

e

Marknadstorget
Marknadstorget föreslås vara ett kommersiellt torg med tydlig koppling till Burlöv Center. 
Det ska fungera som en ny mötesplats med uteserveringar och service. Mot torget ligger 
en av entréerna till Burlöv Center. Även parkeringshuset får uppglasad tydlig entré till 
torget. 

Marknadstorget ska vara ett flexibelt torg med möjligheter till tillfälliga användningar som 
förstärker torget som publik plats och gör det levande och befolkat. Därför har torget 
en större, öppen yta där det finns plats för handel efter säsong, bondens marknad och 
julmarknad men även möjlighet till olika events och uppträdanden. 

Illustrationplan marknadstorget
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1:250

BurlövBurlöv PPCenterCenter

Burlöv cykelserviceCafé Apotek

Garage i två våningar Kantzon med uteservering Paviljong ScenButikslokal Butikslokal Gårdsrum Gårdsrum

1m 5m

Marknadstorget mot Burlöv C sektion e-e (läge se föregående sida)
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Byggnader och möbler
Marknadstorget ska vara förberett för tillfälliga användningar. Därför består det av en öpp-
nare del med ett stort golv, som ramas in av långbänkar i trä. En upphöjd scen föreslås, 
som kan användas vid framträdanden, invigningar eller för spontanlek. På torget finns 
plats för t.ex. lekskulptur eller vattenlek. Det är viktigt i anläggandet av torget att planera 
för olika behov som kan uppstå t.ex. förbereda för elanslutningar och möjlighet till vatten.  

På torget finns möjlighet att uppföra en eller flera paviljonger. De kan fungera som t.ex. 
restaurang, café, butik eller utställninglokal. Möjlighet till paviljongsbyggnader regleras i 
planbestämmelserna för att förenkla bygglovsprocessen. Det är viktigt med genomtänkt 
gestaltning av paviljongerna.

Torget ligger orienterat så att uteserveringar längs kanten får goda solförhållanden och 
vistelsekvaliteter. Kvarteren runt torget har bred förgårdsmark. Det ger möjlighet att låta 
bottenvåningarnas verksamheter ta plats på torget med t.ex. uteserveringar eller handel. 

Belysning längs torgets östra kant och fasadbelysning skapar karaktär och lyser upp torget 
under dygnets mörka timmar. 

På torget finns ett par större träd. De fungerar som samlingspunkter och trädkronorna ger 
skydd och skugga somtidigt som de tillför liv i stadsrummen.

Golv
Marknadstorget har golv med en sammanhållen beläggning som går från vägg till vägg. 
Förgårdsmarken ska gestaltas som en del av torgets golv. Att hela platsen har ett samman-
hängande golv skapar en helhet. Hela golvet behöver inte ha samma material, men hela 
torget, inklusive förgårdsmark vid de nya kvarteren och vid Burlöv Center ska gestaltas 
som en helhet.

Vy mot Burlöv Centers entré, visulisering till parallellt uppdrag, Arkitema architects

26

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262



27

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262

Marktegel Blandning av material Marktegel och hantering av dagvatten

Sammanhängande golvbeläggning och skulptural 
sittmöbel

Effektfull belysning som kan ändras efter säsong eller 
event

Uteserveringar Karaktärskapande bebyggelse vid torg

Scen för lek/eventTorghandel

Torgmöbler Lång bänk i trä Vattenlek på torg



Cykelväg Trottoar KvartersmarkPlantering+
Parkering

Gata

1m2m3,25m2,5m7 m

Fastighetsgräns

1m 5m

g

g

j

j

Hantverkaregatan är i huvudsak bussgata och ska dimensioneras för tillgängliga busshåll-
platser. Gatan planeras vara öppen för personbilstrafik, men utformningen med t.ex. upp-
höjd körbana mellan torgen och busshållplatser där bussarna stannar i körbanan, minskar 
framkomligheten och sänker hastigheten. Det bidrar till en trygg trafikmiljö för framför allt 
gående och cyklister som rör sig mellan torgen. Hantverkaregatan anpassas efter befintlig 
trädrad mot Burlöv Center och föreslås få längsgående parkering, cykelbana och trottoar. 

Plantering+
cykelparkering

GataKvartersmark 
+Trottoar

Lilla kvarteret Kvartersmark

1 m 8 m 1 m

1m 5m

Sektion Hantverkaregatan (g-g)

Sektion Gränden (j-j)
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Gata TrottoarPlantering + 
bullerskydd

Plantering + 
parkering

Lillevångsgatan Förgårdsmark Gångväg

5,5 m 3,5 m 1,5 m 6 m 2,5 m 3,5 m 3 m

1m 5m

i

i

Vånggatan blir genomgående mellan Lundavägen och Hantverkaregatan för buss- och bil-
trafik. Och den byggs om till en grön esplanad med dubbla trädrader, nya busshållplatser 
och längsgående parkering. Lillevångsgatan byggs om och kortas av för att minska trafiken 
närmast befintlig bebyggelse och fungerar endast som infart till villorna. Tre nya utfarter 
skapas från Lillevångsområdet till Vånggatan. I delar fungerar Lillevångsgatan endast som 
gång- och cykelväg till stationen. Mellan Vånggatan och Lillevångsgatan ska anordnas ett 
bullerskydd i kombination med skyddande grönska. På norra sidan kantas Vånggatan av 
ny bostadsbebyggelse. En 3 m bred remsa planterad förgårdsmark skiljer bostäderna från 
gatan och bidrar ytterligare till en grön miljö mot Lillevången.

Anslutningen Lundavägen -Vånggatan byggs om så att Burlöv Centers lastintag nås från 
Lundavägen för att minska lastbilstrafiken över torgmiljön vid tågstationen och längs Lil-
levångsområdet. Lastintaget skärmas av med t.ex. plank och grönska. Korsningen Lunda-
vägen-Lillevångsgatan-Svenshögsvägen byggs om och ljusregleras. Detta underlättar för 
framkomlighet med buss. 

Sektion Vånggatan/Lillevångsgatan (i-i)

Gränden (sektion j-j)
Längs med Burlöv Centers nya, norra fasad planeras en ny smal gränd. Gränden är 10 m 
bred, 8 m på allmän platsmark och 1 m förgårdsmark på varje sida som inte får bebyggas. 
Med hänsyn till måtten är det inte tillåtet att ha balkonger längs gatan. 

Eftersom gränden blir så smal ska den, liksom marknadstorget, ha samma beläggning från 
vägg till vägg. Hela gaturummet upplevs på så vis som ett sammanhängande rum, där alla 
trafikanter delar samma ytor. På gatan är det tänkt att leveranser, angöring och viss bil-
trafik kan ske, men framförallt är det avsett för gående och cyklister. Gatan kan möbleras 
med träd, växtlighet och möbler för att ge en trafiksäker och trygg miljö.
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Visualisering av Vånggatan mot stationen

3 m förgårsmarkGångvägTrädrad och gatuparkeringTrottoarGrönt bullerskydd Infartsväg Lillevången Bilväg
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Grönt bullerskydd, foto: Johan Pontén, Miljöförvaltningen 
Stockholms stad, Stockholms stad, Lidingövägen

Trädplanterad gata med gatuparkering



Ny bebyggelse
Målet är att skapa en blandad stad med kommers och handel i en trivsam, trygg och 
levande boendemiljö. Fokus ligger därför på aktiva, befolkade gator och torg. Utformning 
av bebyggelsen inriktas på att aktivera omgivningen och vad som syns i ögonhöjd. Utform-
ningskraven i planen gäller främst husens bottenvåningar. 

Kvartersstad
Den nya stadsdelen har en urban kvartersstruktur med tydlig uppdelning mellan offentligt 
och privat. De nya byggnaderna ligger sammanbyggda i kvartersgräns mot gata och torg. 
Byggnaderna ramar in och förtydligar de offentliga rummen. Inne i kvarteret finns privata, 
gröna, skyddade gårdsmiljöer. Kvarteren ska vara huvudsakligen sammanbyggda, men 
möjlighet finns för enstaka öppningar mot gatan. 

Liv och rörelse i gatorna är viktigt. Bostädernas fönster ger liv åt fasader och gator, verk-
samheter aktiverar gator och torg. För att uppnå det krävs omtanke kring entréer, fönster, 
verksamhetslokaler, plank och portar. I plankartan regleras detta med utformningsbe-
stämmelser. Entréer ska orienteras mot gata eller torg och vara genomgående så att man 
även kan komma ut på gården. I flera lägen i kvarteren finns möjlighet till stadsradhus i 
bottenvåningen med egna entréer, vilket blir ett trevligt inslag som erbjuder variation och 
befolkar gaturummet. 

Balkonger och burspråk gör det offentliga rummet mer varierande och spännande. Därför 
får balkonger byggas över gator och torg på 0,5 m och lägsta fri höjd av 4,7 m över mark. 
Detta gäller inte i gränden längs Burlöv Centers norra sida, där balkonger inte får finnas.

Bottenvåning
Verksamheter i bottenvåningen uppmuntras och tillåts i all ny bebyggelse. I vissa delar får 
bara centrumverksamhet byggas i bottenvåningen, i någon del krävs centrumverksamhet i 
minst 50 % av bottenvåningarna. I lägen där det i nuläget inte finns efterfrågan på lokaler 
regleras utformingen av bottenvåning som att minst 50 % av bottenvåningen ska innehålla 
verksamheter av öppen karaktär och ha fönster. Det betyder att bottenvåningen har ge-
nomsiktliga fönster mot omgivande gator. Där kan t.ex. finnas gemensamma tvättstugor, 
cykelförråd eller gemensamhetslokaler. Viktigt är att gestaltningen görs så att intrycket 
från gatan både ger insyn och bidrar till att fler ögon ser gatan. 

31

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262

Linaberg, foto: Brunnberg & Forshed Kringbyggda kvarter i tegel, Norra Sorgenfri,Malmö



Legend
lokal i bo envåning

50 % lokal i bo envåning 

möjlighet ll lokal i 
bo envånging

parkeringshus

I de lägen där bottenvåningen används till lokaler behövs en högre rumshöjd och golv-
nivån ska ansluta till gatans nivå. För att bebyggelsen ska bli flexibel och ge möjlighet att 
utvecka verksamheter i bottenvåningarna i framtiden regleras en lägsta våningshöjd för 
bottenvåningen av 4,5 meter i de nya byggnaderna vid torget. 

Med för hög sockel kan hus lätt bli avvisande och livlösa mot gatan, därför får sockel vara 
högst 80 cm. Med denna höjd erbjuds bra utblickar samtidigt som insyn förhindras då 
fönstrens underkant ligger i överkant på förbipasserandes ögonhöjd. 

Förgårdsmark
Alla hus ska ha minst en meter förgårdsmark mot allmän gata eller park. Förgårdsmarken 
kan fungera som buffert för de boende och samtidigt ge gatorna liv. I denna buffertzon 
finns plats att slå upp en dörr och att justera nivåskillnader. Zonen ger även frihet för 
placering av balkonger och utskjutande byggnadsdelar högre upp i huset. Mot gatorna 
kan förgårdsmarken delvis planteras, men mot torget och gränden ska förgårdsmarken ge-
staltas som intilliggande allmän platsmark för att intrycket av golv från vägg till vägg.  

Signalfabriken Sundbyberg, foto: Brunnberg 
och Forshed

Bokaler med entréer mot gatan, Norra Sorgenfri, Malmö

Lokaler annordnas i bottenvåningar. Det  skapar liv och ökar trygghet. Tvättstuga i bottenvåningen med 
stora fönster ut mot gatan.

32

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262



Bostadsentréer och planterad förgårdsmark ger karaktär 
och grönska till gatan, Ohboy, foto: Peter Carlsson

En vacker port välkomnar besö-
kare och ger huset värdighet.

Variation i material, burspåk och 
balkonger. Signalfabriken, foto:
Brunnberg & Forshed

Högt hus med fasader i tegel, 
Studio, Malmö

Grön förgårdsmark, Västra hamnen Malmö

På marknadstorget har omgivande kvarter extra bred förgårdsmark för att uppmuntra och 
förenkla för t.ex. uteserveringar och försäljning ute på torget. Mot Vånggatan har parke-
ringshuset 3 m förgårdsmark, för att kunna ha bostadsentréer och egna entrézoner. Där 
finns plats för t.ex. egen täppa, cykelparkering och ett litet bord och stolar.

Byggnadshöjder
Föreslagen bebyggelse är huvudsakligen 4 och 5 våningar, med en indragen takvåning. 
Byggnaderna är högre mot Hantverkaregatan för att skapa bullerskyddade inre gårdsrum. 
Takvåningen ska i huvudsak vara indragen 1,5 m från fasadliv för att intrycket från gatan 
inte ska vara för högt. Vissa delar, t.ex. trapphus kan dock ligga i fasadliv även på översta 
våning. På gården av det stora kvarteret finns möjlighet att placera en byggnad på gården 
med gavel mot Hantverkaregatan. I parkeringskvareret finns möjlighet att bygga på taket 
till parkeringshuset med högsta nockhöjd 7 m över takbjälklag. Det skulle t.ex. kunna vara 
radhus i två våningar.  

Ett hus i det stora kvarteret föreslås bli tio våningar högt. Längre fram i andra detaljpla-
ner kommer förmodligen ytterligare ett par högre hus föreslås. Platserna för dessa högre 
byggnader är valda utifrån var de i framtida bebyggelsestruktur kommer att markera 
viktiga lägen i närområdet, där de på så vis kommer att fungera som landmärken.
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Grön gård över underjordisk parkering, Sockerbruket LundGrönska på upphöjd bostadsgård, Greenhou-
se Augustenborg

Exempel på fasadutformning med t.ex. variation i rymt, material och takfot, illustration: Brunnberg & 
forshed

Fasadutforming
I Burlöv finns många byggnader med tegelfasader.  Flera är utförda med mönstermurade 
tegeldetaljer och puts. Detta ger en lokal karaktär åt bebyggelsen. Att ta upp teglet i fasa-
derna är ett sätt att materialmässigt länka samman Burlöv C med den äldre bebyggelsen. 

Den nya bebyggelsen ska hjälpa till att göra gator och torg levande. Det kan göras på 
många olika sätt och med enkla medel t.ex. val av material, färg eller gestaltning. Genom 
variationer i fasad vad gäller rytm och karaktär, att trapphus och bostadsenheter görs 
urskiljbara mot gatan eller små förskjutningar i gatulinje och takfotslinje (planen ger möj-
lighet att flytta in delar av huset något). Möjlighet till gavelhus på gården, som kan synas 
från gatan, i det stora kvarteret och indragna takvåningar bidrar ytterligare till ett varierat, 
spännande uttryck. 

Den högre byggnaden ska ha ett vertikalt uttryck med, trapphus, balkonger, byggnads-
kroppar och liknade uppdelade så att byggnaden ger ett slankt intryck. Det är extra viktigt 
att de höga husen i området har genomtänkt gestaltning, då de syns på långt håll och på 
flera sätt blir områdets fyrar och identitetsbärare. 

Gårdar
Det är viktigt att skapa skyddade, trivsamma och gröna bostadsgårdar. Två av tre bo-
stadsgårdar kommer att vara på tak till parkering. Planbestämmelse kräver att takbjälklag 
ska dimensioneras för att hålla för plantering av växter och träd. I byggnaden på Burlöv 
Centers tak blir det gemensam bostadsgård för bostäderna ut mot kvartersgränserna och 
radhusen på taket. Det lilla kvarteret har en mycket liten bostadsgård, därför tillåts inga 
förråd eller byggnader på gården. För att uppmuntra till fördröjning av dagvatten inom 
kvareret är det möjligt att bygga det på gårdarna.
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Lilla kvarteret
Det lilla kvarteret har ett mindre intimare gårdsrum. Byggnadshöjden är 4 våningen och 
en indragen takvåning mot det nordöstra hörnet. Kommersiella bottenvåningar mot mark-
nadstorget. I resten av kvarteret ska bottenvåningarna innehålla övriga lokaler, service och 
bostäder.

10m 50m

10m 50m

Stora kvarteret
Detta kvarter har ett större gårdrum med plats för t.ex. odling, under gården finns ett 
parkeringsgarage på 2 våningar.Infart till parkeringshuset finns på nordöstra sidan. Bygg-
nadshöjden varierar generellt mellan 4-5 meter med en indragen tagvåning. Kvarteret 
avslutas med en signalbyggnad på 10 våningar. Mot marknadstorget finns plats för en stor 
eller flera mindre kommersiella lokaler i bottenvåningen, övrig bottenvåning planeras med 
lokal/service.

10m 50m

Parkeringskvarteret
Parkeringshuset kläs med etage- och/eller studentlägenheter. På bottenvåningen har 
lägenheterna förgårdsmark mot Vånggatan med plats för utemöblering och grönska. 
Närmast köpcentrat planeras lokaler i bottenvåningen. Byggnadshöjden varierar mellan 
4 och 5 våningar. Byggnaden bryts upp i mindre delar med olika fasadmaterial/färger. På 
taket finns möjlighet för t.ex. radhus i två plan. Radhusen delar trapphus med flerbostads-
husen. Bostäderna delar även gård på taket till parkeringshuset. Gården ligger högre än 
Burlöv Centers nuvarande tak. Infarten till parkeringshuset sker från Vånggatan, dessutom 
finns en entré via ett trapphus direkt till köpcentrat/marknadstorget . 

Marknadstorget

M
ar

kn
ad

sto
rg

et

Marknadstorget
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Trafik
Gång- och cykeltrafik
Stationen är och förblir en viktig nod i gång- och cykelvägsystemet. Gång- och cykelba-
nor planeras längs Hantverkaregatan och Vånggatan. Tågarpsstigen förlängs och rundar 
stationskvarteret ner till stationen. Mellan byggnaden och banvallen och på stationstorget 
föreslås cykelparkering. 

Tunneln med uppgång till stationens plattformar blir den enda möjligheten att korsa spå-
ren i Arlöv mellan Lommavägen och Kronetorpsvägen. Cyklister och gående ska separeras 
i och utanför tunneln, t.ex. med hjälp av pollare, nivåskillnad eller markbeläggning, och 
ledas på ett tydligt sätt för att undvika konflikter mellan cyklister som snabbt vill ta sig 
genom tunneln och gående på väg till eller från tågen.

Mellan torgen föreslås Hantverkaregatan vara något upphöjd med avvikande markbelägg-
ning som bidrar till en säker övergång för gående och cyklister. Busshållplatserna föreslås 
på varsin sida efter övergången för att korsande gångtrafik över Hantverkaregatan inte ska 
ledas framför bussarna. Lund

Malmö

Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen

Legend

cykelstråk i blandtrak
bentligt cykelstråk

ny  cykelstråk
ev. ny  cyckelstråk

Principdiagram Gång- och cykel över planområdet
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Kollektivtrafik 
Tåg
När utbyggnaden av fyra spår och Burlöv Centralstation är färdig 2024 kommer huvudde-
len av de cirka tio Öresunds- och Pågatåg som passerar Burlöv varje timme att stanna vid 
stationen.  

Busstrafik
För att erbjuda bytesmöjligheter mellan buss och tåg kommer rutten för buss 130, som 
trafikerar sträckan Malmö-Lund, delvis dras om och stanna vid stationen. Den nya linje-
dragningen innebär att en av kommunens mest använda busshållplatser (Burlöv Center) 
måste flyttas och en ny hållplats skapas vid tågstationen. För att boende i Svenshögsom-
rådet inte ska få längre till busshållplats än nu undersöker Skånetrafiken om någon annan 
hållplats bör flytta. Det planeras även för två nya busslinjer till Staffanstorp och Lomma 
med Burlöv C som slutstation. 

Två nya hållplatser föreslås mellan stationstorget och marknadstorget  och två nya i norra 
delen av Vånggatan. Planförslaget är utformat i samråd med Skånetrafiken med hållplat-
ser för bussar i linjetrafik och för tågersättande buss. 

Nya Burlöv Centralstation med mellanplattformar, bild: Trafikverket/WSP.
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1m1m 10m

1m 10m

Busshållplats

HCP parkering
Busshållplats

Tillgängligt 
gångstråk

Övergång

Cykelstråk

Cykelstråk Cykelstråk

Marknadstorget

Staionstorget

Legend

Malmö - Lund (130)
Staffanstorp - Burlöv

hållplats

Lomma - Burlöv

möjlig sträckning (130)
genom Kronetorpstaden

Busstrafiken förutsätter att rondellen i korsningen Svenshögsvägen-Lundavägen-Vångga-
tan byggs om till en ljusreglerad korsning samt att Vånggatan/Lillevångsgatan byggs om 
och öppnas för trafik. En vändplats med plats för tidsreglering för bussar från Lomma och 
Staffanstorp föreslås vid stationskvarteret på Hantverkaregatan.  

Principdiagram planerad kollektivtrafik
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Parkering och angöring
Kantstensparkering föreslås längs med Hanterverkaregatan och Vånggatan och senare 
också norr om stationen vid Företagsvägen. Parkering för funktionshindrade behöver stu-
deras vidare ftersom det är långt från parkering längs Hantverkaregatan till stationen och 
plattformarna.

I denna detaljplan föreslås ny bebyggelse på befintlig parkering vid Burlöv Center (idag ca 
400 platser). Parkering till ny bebyggelse i lilla och stora kvartert löses i första hand under 
gården i stora kvarteret med parkering i två våningar om totalt ca 200 platser. För att 
minska behovet av parkeringsplatser kan bilpool erbjudas de boende.

I parkeringskvarteret ges möjlighet till ett parkeringshus i fyra våningar med sammanlagt 
cirka 680 parkeringsplatser. Här tillgodoses tillkommande behov inom kvarteret samtidigt 
som de platser som byggts bort kan ersättas. I parkeringshuset finns även plats för pend-
larparkering. I ett så här stort parkeringshus är det lämpligt att samnyttja platserna och 
inte markera en plats för varje ändamål, för att effektivisera användningen.

Angöring till stationen med bil kan göras från den norra sidan. Via Lundavägen nås Vång-
gatan som fungerar för angöring till Burlöv Centers stora lastintag. Denna väg tar även 
biltrafik till parkeringshuset. Angöring till Burlöv Centers norra fasad görs via Vånggatan 
eller Hantverkaregatan till den nya och smalare gränden. 

Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen Legend
parkering 

lokalgata
större lokalgata
huvudgata

 leveranser

Principdiagram planerad biltrafik

Framtida möjlig-
het att vända norr 
om spåren (ej del 
av denna plan).
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Hantverkaregatan

Vånggatan

Lundavägen

Principdiagram över dagvatten och rinnvägar

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Tillkommande bebyggelse kan anslutas till vatten och avlopp inom området.

Dagvatten och skyfall
Gestaltningen av torgen tar hänsyn till dagvattenhanteringen. De gröna partierna föreslås 
utföras som terrasser där den övre sidan är i nivå med omgivande mark så att dagvatten 
kan rinna in på grönytan och fördröjas. Grönytorna får funktion av så kallade raingardens. 
Under de planterade ytorna kan större volymer vatten tas omhand i underjordiska maga-
sin. Även under det mer hårdgjorda marknadstorget kan underjordiska fördröjningsmaga-
sin anläggas. Vatten från magasinen leds till dagvattennätet.

Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i tunneln under spåren. 
Det är viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål att tidvis stå under 
vatten. Åtgärderna ovan bedöms dock minska översvämningsriskerna.

El och fjärrvärme
Två nya nätstationer krävs för elförsörjningen i området. De placeras på allmän plats, en 
söder om Hantverkaregatan i västra delen av planområdet och en precis norr om Burlöv 
Center.

Fjärrvärmeledningar finns i området. De ligger i Vånggatan, väldigt nära Burlöv Centers 
nordvästra fasad. När parkeringskvarteret och lilla kvarteret ska byggas behöver de flyttas 
till nya Vånggatan.

Tillkommande bebyggelse kan anslutas till fjärrvärme. E.ON värme är distributör.
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Legend

Ledningar som bör �yttas

Ledningar som bör �yttas

Planområde

VA Syd ledningar

E ON ledningar

Skanova

Öppet stadnät

Ledningar som kommer att behöva flyttas

Färsk-, spill, och dagvatten
VA Syd har ledningar under parkeringskvarteret och det lilla kvarteret. De behöver flyttas 
till Vånggatan respektive Hantverkaregatan. 

Gas
Gasledningar finns i närheten av området som tillkommande bebyggelse kan anslutas till. 

Bredband
Fiber finns inom planområdet längs en del av Hantverkaregatan och i den föreslagna 
gång- och cykelvägen runt stationskvarteret.Fibernätet kommer att anslutas till ny bebyg-
gelse.

Tele
Skanovas teleledningar finns i Hantverkaregatan och i den föreslagna gång- och cykelvä-
gen runt stationskvarteret. Till fastigheten Tågarp 15:13 går en teleledning delvis under 
föreslaget nytt stationstorg. Ledningen kan behöva flyttas alternatvit sänkas när torget 
byggs ut.

Avfall
Avfallshantering för hushållsavfall ombesörjs av VA SYD. I förslaget till bebyggelse kan 
miljörum ordnas i bostadshusens bottenvåningar. Hur avfallshanteringen planeras avgörs 
vid kommande bygglovsprövning och bygganmälan. 

Brandpost
Avståndet mellan brandpost och uppställningsplats för släckbil får inte överstiga 75 m.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Miljöbedömning enligt miljöbalken
Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska de bestämmelser om miljöbedömning-
ar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program som finns i 6 kapitlet 11, 18 
och 22 § miljöbalken (MB) tillämpas, om detaljplanens genomförande kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan.

Kommunen bedömer att genomförande av denna detaljplan inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan.

Mark, luft, vatten
Geoteknik och markförhållanden
Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk undersökning har genomförts av WSP 2017-10-05. 
Undersökningen visar att grundläggning av de planerade konstruktionerna troligen kan 
utföras utan några förstärkningsåtgärder genom platta på mark. 

Miljökvalitetsnormer
Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att varken miljökvalitetsnormerna för utom-
husluft eller för yt- och grundvattenförekomster överskrids. 

Närmaste ytvatten är Öresund ca 2,5 km nordväst om planområdet. Området är idag till 
största delen hårdgjort utan fördröjning eller rening av dagvatten. I och med denna de-
taljplan förbättras förutsättningarna för att fördröja dagvatten, t.ex. genom ökad grönska.

För luft visar uppmätta föroreningshalter i kommunen på förhållandevis låga halter. I de 
flesta fall ligger den allmänna luftföroreningshalten med stor marginal till angivna normer. 
I Framtidsplanen (översiktsplan) för Burlövs kommun tar kommunen ställning för att verka 
för att miljökvalitetsnormerna innehålls såväl inom kommunen som i grannkommunerna. 
Syftet med nyetablerningen av en pendlarstation i Burlövs kommun är att få tätare tågtra-
fik och därigenom ett ökat tågpendlande, vilket minskar bilberoendet och även luftföro-
reningarna. Anläggandet av pendlarstationen syftar också till att avlasta Malmös gaturum 
från bilar, då byte av färdmedel istället kan ske i Burlövs kommun. Planen kan därmed 
bidra till att förbättra förutsättningarna för att innehålla miljökvalitetsnormerna i Malmö.

Markradon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon påträffats. Hela kommunen har nor-
malriskmark för radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. Därför rekommen-
deras att grundläggning utformas radonskyddad. 

Förorenad mark
Markföroreningar har undersökts. Resultaten visar att föroreningsgraden är låg och inga 
större osäkerheter föreligger eftersom det inte förekommer några större volymer fyll-
nadsmaterial eller någon historisk verksamhet inom undersökningsområdet som ger miss-
tanke till ytterligare föroreningar. Det bedöms därför inte nödvändigt att utföra ytterligare 
miljötekniska markundersökningar innan färdigställandet av detaljplanen. Dock bör man 
i samband med en eventuell schaktning utföra en kompletterande miljötekniskt provtag-
ning av jord. Syftet med denna provtagning är att utvärdera möjlighet till återanvändning 
av schaktmassorna, internt såväl som externt..
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Trafik
En utredning har gjorts och trafikflöden vid Vånggatans öppnande har bedömts. Plan-
förslaget och utbyggnaden innebär stora förändringar i området. Infarten för tung trafik 
flyttar från Hantverkaregatan till Lundavägen. Vånggatan öppnar för genomfart med bland 
annat buss. Det innebär en ökad störning, men utformning och busshållplatser håller ner 
hastigheten och hindrar genomfartstrafik.

Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
En bullerutredning har tagits fram till detaljplaneförslaget (Åf 181002). Den har utgått från 
vägtrafik på Hantverkaregatan, Lundavägen och Vånggatan (som öppnas för genomfart-
strafik) samt spårtrafik på järnvägen. Vid järnvägen finns 3 m höga bullerskydd på bägge 
sidor om spåren.

Nya bostäder
Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot riktvärdena enligt SFS
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. 
Dessa sammanfattas i punktform nedan:
• Högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader.
• Högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 35 m2.
• Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i varje 

lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå 
nattetid utanför fönster, så kallad tyst sida. Maximal ljudnivå får överskridas högst fem 
gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.

• Uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, 
maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00.

Bullret vid bostäderna i de två kringbyggda kvarteren överskrider grundriktvärdet 60 dBA 
vid fasad i flertalet beräkningspunkter men trots det finns det goda möjligheter att bygga 
bostäder. Innergårdarna för de två kringbyggda kvarteren överstiger inte 55 dBA ekviva-
lent ljudnivå vid fasad och inte heller 70 dBA maximal ljudnivå nattetid. Detta möjliggör 
genomgående lägenheter med mer än hälften av bostadsrummen vända mot innergår-
den. 

Då grundriktvärdet överskrider 60 dBA men inte 65 dBA finns möjlighet att planera små 
lägenheter på maximalt 35 kvadratmeter som inte behöver tillgång till tyst sida. Små 
lägenheter på högst 35 kvadratmeter skulle t.ex. kunna vara ett alternativ för det höga 
huset i norra delen av planområdet vid de västra- och norra fasaderna.

I det stora kvarterets norra sida har räknats med ett 4 meter högt bullerskydd mellan den 
höga delen och den lägre. Skärmen är tänkt att utformas i glas eller liknande genomsikt-
ligt material. Syftet med bullerskyddet är att hindra buller från väg och järnväg att spri-
das in mot innegården för att på detta sätt uppfylla så kallad tyst sida vid fasaderna mot 
innergården.

Byggnaden på Burlöv Centers västra hörn ligger under grundriktvärdet 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad i samtliga beräkningspunkter. Bostäders planlösningar kan alltså plane-
ras fritt i denna byggnad.
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Uteplatser
Innergårdarna uppfyller inte riktvärdena för uteplats. Ljudnivån är mellan 0-5 dB över
riktvärdet 50 dBA för uteplats. För att nå under 50 dBA finns olika möjligheter. Helt 
igenbyggda kvarter skulle kunna sänka ljudnivån på innergårdarna ytterligare. Skärmar på 
innergårdarna kan lokalt skapa tystare områden för uteplatser med ljudnivåer under 50
dBA. Maximala ljudnivåer är under 70 dBA såväl dag- som nattetid på innergårdarna.

Till bostäder på Burlöv Centers västra hörn kan uteplatser som uppfyller riktvärdena för 
uteplats anordnas på byggnadens östra sida.

Bullerberäkningarna har gjorts utifrån detaljplaneförslaget och visar att bostäder med god 
ljudmiljö kan byggas. Det finns också andra möjligheter och alternativ till att säkerställa 
en god ljudmiljö. Om förslagen bebyggelse i bygglov skiljer sig från förslaget som varit 
underlag till detaljplanen och visas i illustrationsplanen, måste en ny bullerutredning tas 
fram. Det säkerställs genom att bullerriktvärdena finns med i plankartan under ”skydd för 
störning”. 

Befintliga bostäder
I detaljplanen öppnas Vånggatan för genomfartstrafik vilket får till följd att trafikbullret
ökar vid befintliga bostäder sydväst om Vånggatan. För befintlig bebyggelse gäller andra 
(lägre) bullerriktvärden än för ny. Beräknade ljudnivåer vid befintliga bostäder jämförs 
mot Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostä-
der (se tabell). Dessa skiljer sig beroende på om bullret är från vägtrafik eller spårtrafik. 
Beräkningar har därför utförts med enbart järnvägstrafik respektive enbart vägtrafik för 
att utvärdera om ljudnivåerna vid fasad innehåller riktvärdena eller inte. 

Utredningen visar att det behövs ett 1,5 m högt bullerskydd längs med Vånggatan för att 
inte överskrida riktvärdena. Skyddet har öppningar för infartsgator till Lillevången. Med 
bullerskydd överskrids riktvärdet 55 dBA vid fasad från vägtrafik endast vid 3 bostäder. 
Dessa bostäder ligger närmast Lundavägen och bullret är i huvudsak från Lundavägen. Att 
höja bullerskärmarna ytterligare en halvmeter gör inte att fler bostäder innehåller riktvär-
det 55 dBA vid fasad.

Riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå från vägtrafik innehålls på någon del av samtliga
bostäders tomter även utan bullerskydd men för att innehålla högst 70 dBA maximal
ljudnivå (maxtimme) från vägtrafik behövs 1,5 meter höga bullerskydd längs Vånggatan.

I beräkningar av järnvägsbuller överskrids riktlinjerna vid fasad vid en av de befintliga 
bostäderna närmast järnvägen.

Om stationskvarteret som ligger mellan Lillevången och järnvägsspåren byggs, har det 
en stor bullerskyddande effekt för järnvägsbuller. Med kvarter har ingen bostad över 60 
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3 Riktvärden och krav 

3.1 Väg- och järnvägstrafik 
 

Resultaten för nya bostäder i utredningen jämförs mot de nya riktvärdena enligt SFS 
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader t.o.m. SFS 2017:359. Dessa 
sammanfattas i punktform nedan: 

 högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader 
 högst 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid alla bostadsfasader då bostäder om högst 

35 m2 
 Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 

i varje lägenhet ha högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal 
ljudnivå nattetid utanför fönster, så kallad tyst sida. Maximal ljudnivå får 
överskridas högst fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00.  

 uteplats med högst 70 dBA maximal ljudnivå och högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå, maximal ljudnivå får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

 

3.2 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder 

 
Naturvårdsverkets Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder 
utgiven oktober 2016 och reviderad juni 2017 sammanfattas i nedanstående tabell.  
 

 

 

3.3 Industri- och verksamhetsbuller  
 

Resultaten jämförs med riktlinjerna från Boverkets Rapport 2015:21 Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder, se Figur 5 
nedan. 
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Buller från väg och järnväg vid nya bostäder, ekvivalent ljudnivå

Buller från väg och järnväg , med bullerskydd 1,5 m högt längs Vånggatan,  ekvivalent ljudnivå

dBA ekvivalent ljudnivå från järnvägsbuller vid fasad. Med utbyggt kvarter finns dessutom 
områden på samtliga tomter som inte överskrider riktvärdena för uteplats med avseende 
på järnvägsbuller.  

Bullerskyddande åtgärder för befintlig bebyggelse säkerställs genom planbestämmelse om 
bullerskydd längs Vånggatan. Det ligger på kommunens mark och kommunen ansvarar för 
att de uppförs.
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Omgivningsbuller
Riktvärdet för verksamhetsbuller från Burlöv Centers inlastning i sydväst klaras både för ny 
och befintlig bostadsbebyggelse. Vid Burlöv Centers norra fasad finns fläktaggregat. Innan 
bygglov ges för nya bostäder ska bullernivån utredas och vid behov åtgärdas.

Vibrationer
I samband med att Järnvägsplan, ”Flackarp-Arlöv, fyra spår” togs fram gjordes en miljö-
konsekvensbeskrivning (Trafikverket, Tyréns, 2014) där en mätning av markvibrationer 
från tågtrafiken genomfördes. För markvibrationer anges riktvärden endast för bostä-
der och riktvärdet för inomhusmiljön är 0,4 mm/s RMS. I Arlöv utfördes mätningen i en 
bostadsfastighet ca 20 m från järnvägen. Resultatet av mätningen visar att vibrationsnivån 
för dagens tågtrafik inte överstiger 0,1 mm/s. Beräkningar gjordes även av vibrationsni-
vån efter utbyggnad till fyra spår där resultaten visar på oförändrade värden jämfört med 
idag. Eftersom närmsta bostadsfasad inom detaljplanen ligger ca 80 m från närmsta spår 
bedöms det inte finns någon riska att riktvärdet på 0,4 mm/s RMS överskrids.  

Risk
En riskutredning  för planområdet har tagits fram (ÅF 2017-11-10). Intill aktuellt planom-
råde finns ett antal riskkällor. De farligt godsleder som går i närheten av planområdet är 
Södra Stambanan och Kronetorpsvägen. Riskutredningen visar dock att skyddsavstånd 
från Kronetorpsvägen inte påverkar planområdet. Närmsta byggrätt ligger ca 90 meter 
från Södra stambanan och stora delar av planområdet ligger inom 150 meter från Södra 
stambanan spårområdet. Risknivåerna för leden drivs främst upp av risken för olyckor 
förknippade med brandfarliga vätskor samt giftiga gaser (klor) varför vissa skyddsåtgärder 
krävs. Det finns även några verksamheter med skyddsavstånd i närområdet som bedöms 
kunna ge en påverkan på planområdet vid explosioner eller bränder som sprider giftiga 
gaser över området. 

Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom ALARP-området 
avseende individrisk och samhällsrisk i området. Följande riskreducerande åtgärder som 
föreslås är lämpliga för nya byggnader inom planområdet och finns som planbestämmel-
ser i plankartan:
• Byggnader inom 150m från spårområde ska förses med nödstopp på ventilationen. 
• Friskluftsintag placeras högt och vänt bort från järnvägen. 

Natur- och kulturmiljö
Natur och vegetation
Detaljplanen innehåller nya bostadsgårdar och planterade torg som ersätter parkerings-
ytor. Stadsträd i olika storlekar planteras på torgen samt längs Vånggatan. På så vis kom-
mer mängden grönska och biologisk mångfald i området att öka. 

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Framkommer fornlämningar vid mar-
karbeten ska dessa i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen underrättas.

Riksintresse för kulturmiljö
I arbetet med att tillgodose riksintresset för kulturmiljö som området är del av har en ana-
lys av kulturmiljön i Arlöv genomförts. En av kvaliteterna är hur orten utvecklats i utveck-
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Arlövs utveckling i språng
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 1850

Burlöv Center 1971

Svenshög 1970

Burlöv station 1983

Elisetorp 1960

Tågarps by

Kalinan 1700

Sockerbruket1880

Medborgarhuset 1953

Arlöv kyrka 1891

Kronetorp gård 1790

Burlövs Egnahem 1920

Burlövs kyrkby

Kronetorps mölla 1841

Arlöfs gård

?

Små utspidda byar
Naturmaterial
Odlingslandskap
ex. Burlövs Kyrkby

Bebeyggelse runt industri
Början ll stadsbebebyggelse
Utbyggnad av väg och järnväg
Tegel som byggnadsmaterial
ex. Sockerbruket 
 

Småskalig villabebebyggelse
Tätorten växer
ex. Burlövs Egnahemsområde

Miljonprogrammet
Höga hus och stora parker
Företagsbyn i Tågarp
ex. Elisetorp

Förtätning med erbostadshus
Öresundsbron
Arlövs bibliotek
Köpstaden Stora Bernstorp
ex. Strandängen

1810-tal

1910-tal

1940-tal

1970-tal

2000-tal

lingssprång med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. I Arlöv är blandningen av 
bebyggelsetyper stor samtidigt som de olika typerna ofta är geografiskt åtskilda. Nu pla-
nerar Burlövs kommun för en ny stadsdel inom riksintresset. Den ska hålla så hög kvalitet 
att det kan bli en ny del av den värdefulla kulturmiljön. Den nya bebyggelsen gestaltning 
och kvalité ingår som en del av beskrivningen av planförslaget. Utformningsbestämmelser 
har därför lagts till plankartan för att skapa förutsättningar för kvalitet och attraktivitet. 
Det handlar bl.a. om material och hushöjder.

Stadsbild
Stationsmiljön ligger i ett flackt stadslandskap mellan Arlövs företagsby och Burlöv Center. 
Många av byggnaderna i omgivningen är stora till ytan men inte högre än motsvarande 
tre bostadsvåningar. I Arlövs siluett syns Möllan och kyrktornet som landmärken tillsam-
mans med de stora niovåningshusen i Elisetorpsområdet och Svenshög. Planförslaget 
möjliggör högre bebyggelse i anslutning till stationen. I bildmontaget syns högre hus som 
i denna och framtida detaljplaner markerar platsen. Bedömningen har gjorts att de nya 
tilläggen är ett nytt tillägg som passar väl in i Arlövs siluett. De höga byggnaderna blir till-
skott till Arlövs siluett som visar var den nya stationen ligger. De höga byggnaderna sym-
bolisersr utvecklingen av en ny årsring och den nya stationen tillsammans med stadsdelen 
Kronetorpstaden som växer fram.
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Kulturmiljö i Arlöv idag och i framtiden,  från workshop med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fotomontage av Arlövs siluett med den nya bebyggelsen vid Burlöv C sedd från cykelbron över Västkustvägen 
i Kronetorpsvägens förlängning. Arlövs kyrka anas till höger i bakgrunden och Svenshögsområdet till vänster, 
bild: Arkitema architects.
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Skuggstudie
Sol- och skuggförhållanden har studerats för den föreslagna bostadsbebyggelsen för vår- 
och höstdagjämning samt för sommarsolståndet. 

Trots att solen under vår och höst står lågt kan vi se att mitt på dagen har båda torgen 
goda solförhållanden under större delen av dygnet. Bostadsgårdarna är förhållandevis 
mörka under morgon och kväll men solen når ändå sydfasaderna klockan 12 när solen 
står som högst.

I Juni är solförhållandena mycket goda både på bostadsgård och torg. Även Burlöv Center-
gatan har kvällsol, vilket skapar möjligheter för resturang och uteservering även här.

Vår/Höstdagjämning Sommarsolstånd
09.00 09.00 

12.00 12.00

15.00 15.00
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Trygghetsskapande element: Belysning, levande bottenvåningar och aktiviteter som skapar rörelse på plat-
sen

Befolkning och service (kommunal och kommersiell)
Utbyggnaden kommer att ge ökad tillgång till bostäder och arbetsplatser samt ökad kom-
mersiell service i anslutning till en ny kollektivtrafiknod. Detta är en mycket viktig plats för 
kommunens utveckling och framtid. Det är en viktig nod i Arlöv, Burlöv och regionen.

Hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ett hållbart byggande med låg energiförbrukning och hållbara material eftersträvas. Bur-
löv C ger goda förutsättningar och tillgängliggör miljövänliga transportlösningar. Den nya 
stationen med utbyggd kollektivtrafik kommer att minska behovet av bilresor. Parkerings-
hus och flexibla parkeringslösningar ska prövas. Nya informationslösningar och service ska 
förenkla och uppmuntra till pendling med framför allt tåg. 

Genom att ge möjlighet att bygga tätt och relativt högt utnyttjas marken effektivt i ett 
centralt läge nära kollektivtrafik. 

Träd och grönska har inte bara estetiska värden utan bidrar även med ekosystemtjäns-
ter och främjar en bättre hälsa. Vegetation ger skugga, bidrar med fågel- och insektsliv, 
minskar luftföroreningar och tar upp vatten, vilket gör att dagvattenhanteringen belastas 
mindre. Området planeras för lokal fördröjning av dagvattnet. 

Social hållbarhet
En utbyggd kollektivtrafik ökar jämlikheten då det en ger större rörlighet för fler samhälls-
grupper.

Med blandade upplåtelseformer och varierade lägenhetsstorlekar kan fler få möjlighet att 
bosätta sig i området. 

Nya butiker, kontor och andra arbetsplatser ökar tillgång till arbete för boende i Arlöv. 
Bättre utbyggd kollektivtrafik ökar tillgängligheten till fler arbetsplaster med olika typer av 
arbete så att fler kan få jobb.

Med kopplingar till resten av Arlöv och hela kommunen utgör det en hävstång för utveck-
ling och förtätning även i andra områden, t.ex. miljonprogramsområdet Svenshög som 
gränsar till planområdet. 

50

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262



Trygghet
Det är en grundläggande rättighet att alla ska känna sig trygga i samhället. Med trygg-
het menas att alla känner sig trygga i sitt hem och i det offentliga rummet. Med fler 
människor som rör sig ute och som ser ut över en gata eller ett torg ökar tryggheten. 
Människor ser vad som händer och människor vill vara där andra är. Trygghet är också en 
säker trafikmiljö för gående och cyklister, och bra belysning som gör rörelsestråk tryggare. 

Barnkonventionen
Enligt FN:s barnkonvention ska barns bästa sättas i främsta rummet. Planen ger möjlighet 
till en god boendemiljö med skyddade gröna gårdsrum. Gång- och cykelvägar finns för att 
röra sig tryggt till lekplats, skola och förskola vid Svenshögsvägen. I och 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 beroende av skjutsande föräldrar.

Ekonomisk hållbarhet
Utvecklingen av området ger arbetsplatser, bostäder och offentlig service som ger kom-
munen nya invånare och skattebetalare. Exploateringen kan genom avtal delvis bekosta 
de stora investeringarna i de offentliga rummen.

Detaljplanen är flexibel och robust och ger möjligheter för olika typer av bebyggelse och 
verksamheter som kan utvecklas över tid. Det underlättar inför förändringar som inte kan 
förutses samtidigt som kvalité och kulturvärden säkerställs. 

51

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262



GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Organisatoriska frågor
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, eftersom den bedöms vara av bety-
dande intresse för allmänheten.

Tidplan
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfullmäktige i början av 2019. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Inom en del av planområdet gäller detaljplan för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan 
genom Arlöv vars genomförandetid ännu inte gått ut. Ytan som berörs har tagits med 
av tydlighetsskäl och ska i denna plan fortsatt ha samma funktion som i gällande plan i 
anslutning till järnvägen.

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

Ansvarsfördelning
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän platsmark. Delar av området som till 
exempel stationstorget kommer att bli en stor tillgång för hela kommunen. 

Allmän plats som ansluter till och är en förutsättning för privata intressen bekostas av ex-
ploatören. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas innan 
exploatering påbörjas.

Inom detaljplaneområdet finns bland annat VA-ledningar och fjärrvärmeledningar som 
kommer att behöva flyttas. För flytt ansvarar exploatör/fastighetsägare.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och kommunen innan detaljplanen 
antas. Avtalet reglerar vem som bekostar och ansvarar för bland annat utbyggnaden av 
allmänna anläggningar, lantmäteriförrättningar, övriga infrastrukturella utbyggnader, ga-
rantier, etapper, inlösen av mark m.m.

Burlövs kommun bygger ut allmän platsmark i egen regi. Utbyggnad inom kvartersmark 
bekostas och utförs av respektive markägare/exploatör.

Exploatören bekostar anläggandet av de allmänna anläggningarna som är en direkt följd 
av exploatörens utbyggnad och som exploatören har nytta av. Detta är bland annat del 
av Handelstorget, del av allmänna gator och hela torgbildningen mellan bostäderna som 
uppförs av exploatören och handelscentret.  

Burlövs kommun bekostar de delar av allmänna anläggningar som är en direkt följd av 
kommunens egen utbyggnad. Detta är exempelvis del av gator, del av Stationstorget, hela 
Lundavägens ombyggnad, busshållplats, gc-väg m.m.
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15:1

15: 4

15:13

15:10

15:1

Andra avtal
Avtal mellan ledningsägare inom planområdet kan behöva tecknas. Eventuell flytt av led-
ningar bekostas av den som orsakar behov av flytt.

Avtal mellan kommunen och VA SYD kommer att tecknas angående utbyggnad, ombygg-
nad och kostnadsfördelning av utbyggnad av VA SYDs ledningsnät. 

Parkeringen i parkeringshuset föreslås samnyttjas. Då kan avtal komma att behöva att 
tecknas mellan kommun och fastighetsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen kräver ett flertal fastighetsregleringar. Angivna ytor är preli-
minära och fastställs först vid lagakraftvunnen lantmäteriförrättning. 

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan är planlagd som allmän plats utan att 
avtal föreligger med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen är skyldig att förvärva 

Karta som visar fastighetsbildning. Gula fält visar mark som föreslås bli allmän platsmark i kommunal ägo, 
röda fält visar allmän platsmark som föreslås bli kvartersmark och ingå i intilliggande fastighet. Infälld bild, 
som inte är skalenlig, visar schematiskt fastighetsregleringen inom området.
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den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det (14 kap. 14 § PBL). Detta kan bli 
aktuellt för inlösen av allmän platsmark på del av fastigheten Tågarp 15:4 och 15:13. 

Tågarp 15:4  kan komma att delas upp i två eller flera nya fastigheter. Kommunen ansöker 
om nödvändiga lantmäteriförrättningar. Fastighetsregleringar av kvartersmark bekostas 
av den som har nytta av regleringen. Ansvar och kostnader för samtliga lantmäteriförrätt-
ningar till följd av detaljplanens genomförande regleras i exploateringsavtalet. 

Överföring av mark som i detaljplan omvandlas från kvartersmark till allmän platsmark 
regleras i exploateringsavtal.

Eventuellt berörs en mindre del av samfälligheten Arlöv S:17, del av Lundavägen, av pla-
nen. Omprövning av del av samfälligheten kan bli aktuell. Samfälligheten Arlöv S:18 har 
tidigare funnits inom detaljplaneområdet men är numera avregistrerad.

Ledningsrätt
Ledningsrätt finns på flera fastigheter. I de fall ledningar flyttas ansvarar och bekostar 
exploatören det. För befintliga ledningar som behöver flyttas till nytt läge ska gällande 
ledningsrätter omprövas av Lantmäteriet. Den som förorsakar flytten ansvarar för och 
bekostar eventuell förändring av ledningsrätter och lantmäteriförrättningar. Detta regleras 
i exploateringsavtal och, vid behov, i avtal med ledningsägare.

Dikningsföretag
Inom området finns ett dikningsföretag; Df Tågarp nr 1 år 1938. Dikningstaget ligger till 
100 % inom verksamhetsområde för dagvatten och anläggningen har ersatts av dagvat-
tennätet. Dikningsföretaget kommer att upphävas vid senare tillfälle.

Fastighetsplan
Fastighetsplan erfordras ej.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och exploatören.

Lantmäteriförrättning, såsom t.ex. fastighetsbildning och inrättande av gemensamhetsan-
läggning bekostas av exploatören och genomförs på uppdrag av exploatören.

Exploatering
Följande kostnader kan helt eller delvis komma att belasta kommunen:

•   Utbyggnad av pendlarparkering.
•   Ombyggnad av Hantverkaregatan, Lillevångsgatan och Vånggatan.
•   Ombyggnad av korsning Vånggatan/Lundavägen
•   Utbyggnad av två torg.
•   Bussangöring med vändplats vid stationen.
•   Ombyggnad av korsningen Vånggatan-Lundavägen-Svenshögsvägen.
•   Drift av ovan angivna anläggningar.

Ersättning för inlösen av allmän platsmark bestäms enligt reglerna i expropriationslagen 
(1972:719) om ingen annan överenskommelse träffas.
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För delar av kostnaderna som gynnar utbyggnaden av kollektivtrafiken, kan kommunen 
ansöka och få medfinansiering från Region Skåne. Delar kommer exploatörer bekosta, det 
regleras i exploateringsavtalet.

En övergripande kostnadsberäkning har tagits fram av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och kommer ligga till grund för vidare utveckling och äskande av pengar till utbyggna-
den. 

Ekonomiska konsekvenser
På förgårdsmark till Burlöv Center finns idag ett antal byggnadsdelar som i den nya planen 
kommer hamna på prickmark. Fastighetsägaren har rätt att behålla befintliga byggnader, 
trots att det strider mot detaljplanen, men inga nya bygglov kommer beviljas. 

VA-SYD är huvudman för vatten- och avlopp i Burlövs kommun. De anvisar förbindel-
sepunkter och exploatören erlägger anslutningsavgift vid anslutningstillfället gällande 
kommunal VA-taxa.

Tekniska frågor
Markföroreningar
Markföroreningar har undersökts. I det fall schaktning blir aktuell inom fastigheten bör en 
kompletterande miljöteknisk provtagning av schaktmassorna utföras för bestämning av 
föroreningsgrad och möjlighet till återanvändning.

Verksamhetsbuller
Verksamhetsbuller från Burlöv Center ska vara utrett, och om behov finns avhjälpt, innan 
bygglov beviljas för nya bostäder. 

Om bebyggelseförslaget i bygglov skiljer sig från förslaget som varit underlag till detaljpla-
nen och visas i illustrationsplanen, måste en ny bullerutredning tas fram.
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GATA1

GATA2

GC-VÄG

TORG1

TORG2

PLANBESTÄMMELSER
De planbestämmelser som finns på plankartan återges nedan tillsammans med förklaring-
ar av vad de innebär samt motivering.  

Användning av mark och vatten
Allmänna platser

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Huvudgata. 
Lundavägen som är avsedd för trafik till, från och genom Arlöv. Gatuområdet justeras för 
att möjliggöra separat vänsterväng från Lundavägen till Vånggatan.

(4 kap. 5 § 2 PBL) 
Lokaltrafik. 
Lillevångsgatan och Vånggatan som är inom samma gatuområde, även Hantverkaregatan 
och en del på Burlöv Centers befintliga parkering. Gatorna är i första hand avsedda för tra-
fik till och från området runt Burlöv Center. Gatuområdet för Lillevångsgatan justeras för 
att även innehålla Vånggatan. Vånggatan ska trädplanteras och skiljas från Lillevångsområ-
det med vegetationsklätt bullerskydd. Hantverkaregatan justeras för att innehålla kors-
ning med Vånggatan, busshållplatser och bussvändplats. Delen i öster, på Burlöv Centers 
parkering, möjliggör angöring till Burlöv Center och nytt kvarter.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Gång- och cykeltrafik. 
Ny gång- och cykelväg som kopplar samman Hantverkaregatan och stationstorget. Kan 
innehålla cykelparkering. Ger möjlighet för cyklister att angöra stationen och parkera 
innan de passerar torget.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Torg, handel och uteservering, ej parkering. 
Nya stationstorget mellan Hantverkaregatan och tågstationen och nya marknadstorget 
mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center. Stationstorget utökas (jämfört med gällande 
plan) för en bättre koppling till marknadstorget och för att ta upp lutningen mellan Hant-
verkaregatan och tågstationen. Marknadstorget kopplar stationstorget till Burlöv Centers 
entré och möjliggör angöring till Burlöv Center via TORG2.

(4 kap. 5 § 2 PBL)
Torg. 
Gränd i anslutning till marknadstorget och Burlöv Centers norra fasad. Avses utföras sam-
manhängande med TORG1 men ska också möjliggöra angöring till Burlöv Center och de 
nya kvarteren i låga hastigheter. Bestämmelsen torg betonar att gränden har ett tydligare 
samband med marknadstorget än omgivande gator. Samhörighet med torg kan skapas 
genom till exempel markbeläggning, trädplanteringar och möblering.
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BC1

BC2

BC3

PCB1

C

Kvartersmark

4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggel-
sens bruttoarea vara bostäder. Minst 50 % av bottenvåningens fasadlängd mot allmän 
plats ska innehålla verksamheter och/eller bostadskomplement av öppen karaktär och/
eller bostäder och ha fönster.
Del av stora och del av lilla kvarteret mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center samt 
norra delen av Burlöv Centers västra fasad längs Vånggatan. Bostäder gör att människor 
vistas i området även på kvällar och nätter. Bebyggelsen ska rama in marknadstorget och 
ge Vånggatan karaktär av stadsgata. Centrumverksamhet, kontor, handel och service tillåts 
också. I stora kvarteret möjliggörs för parkering i två våningar under en upphöjd gård. 
Verksamheter av öppen karaktär ger fasader som öppnar upp sig mot allmän plats. Föns-
ter och dörrar som ger visuell kontakt mellan inne och ute bidrar till trygghet. Bestämmel-
sen ska skapa attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för 
kulturmiljö. 

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggels-
ens bruttoarea vara bostäder. Endast centrumverksamhet medges i bottenvåningen.
Ny bebyggelse i anslutning till marknadstorget och i sydöstra delen av stora kvarteret. 
Bostäder gör att människor vistas i området även på kvällar och nätter. Runt torget ska 
centrumverksamheter skapa målpunkter som ger liv och rörelse. Bestämmelsen ska skapa 
attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2 PBL)
Bostäder, centrumverksamhet. Inom användningsområde ska minst 50 % av bebyggels-
ens bruttoarea vara bostäder. Centrumverksamhet ska finnas i minst 50 % av bottenvå-
ningen. 
Ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv Centers norra fasad i anslutning till mark-
nadstorget. Bostäder gör att människor vistas i området även på kvällar och nätter. Runt 
torget ska centrumverksamheter skapa målpunkter som ger liv och rörelse. I gränden 
längs TORG2 ges flexibilitet mellan bostäder och centrumverksamheter. Bestämmelsen ska 
skapa attraktivtiet och trygghet samt bidra till en intressant miljö i riksintresset för kultur-
miljö.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 1 och 2 PBL)
Parkering, centrumverksamhet. Tak får, utöver angiven nockhöjd, bebyggas med bostäder 
med högsta nockhöjd på 8 m över takbjälklag och maximal byggnadsarea på 1000 m2 
uppföras. 
Parkeringshus i fyra våningar i parkeringskvarteret. På taket finns gård till bostäder och 
möjligghet till radhusbebyggelse i två våningar. Parkeringen kan fungera för samnyttjan-
de mellan boende i kvarteret, besökare till köpcentrummet och pendlare. Parkering på 
höjden med bostäder ovanpå ger ett effektivt nyttjande av marken i nära anslutning till 
tågstationen.  Centrumverksamheter kan finnas i bottenvåningen.

(4 kap. 5 § 3, 11 § 2)
Centrumverksamhet.
Förgårdsmark till Burlöv Center längs den östra delen av entrets norra fasad och mark i 
anslutning till lastintaget i sydväst. Justeras för att ge en meter förgårdsmark mellan cen-
trat och gränd i TORG2. Gränsen vid lastintaget justeras för att ge gatan en rak sträckning.
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Utformning av allmänna platser 

4 kap. 10 § PBL
Föreskriven höjd över nollplanet.
Stationstorget, marknadstorget, Hantverkaregatan, Lillevångsgatan och Lundavägen. 
Marknivåns höjd regleras för att säkerställa att gator, torg anläggs höjdmässigt rätt i 
förhållande till anslutande gator, torg och kvartersmark och för att byggnader ska kunna 
ansluta till gata och torg.

4 kap. 12 § 2 PBL
Bullerskydd ska finnas.
Vånggatan och Lillevångsgatan. Skydd ska finnas för att gällande bullerriktvärden för be-
fintlig bebyggelse i Lillevångsområdet ska innehållas.

(4 kap. 11 § 1 och 2 PBL)
Paviljonger för handel, serveringar och liknande får finnas till en största bruttoarea av 
170 m2 och högsta nockhöjd på 4,5 m. Varje enskild paviljong får ha en största brutto-
area av 60 m2. Paviljonger får inte byggas ihop och ska ha minst 4 m breda passager 
emellan.
Bebygglese på marknadstorget. Ska möjliggöra för handel- och serveringssverksamhet på 
torget. Paviljongerna begränsas i storlek för att garantera upplevelsen av ett öppet torg. 
Ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö. 

4 kap. 10 § PBL
Trädrad ska finnas.
Lillevångsgatan och Vånggatan. Gatorna ska trädplanteras för att skapa en inbjudande 
angöringsgata till stationsområdet och ett grönt möte med Lillevångsområdet. Bestäm-
melsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmil-
jö.

Utformning av kvartersmark 
Begränsning av markens nyttjande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Byggnad får inte uppföras.
Förgårdsmark som inte får bebyggas mellan allmän platsmark och stora -, lilla - och parke-
ringskvarteret samt vid inlastningen till Burlöv center. Bredare förgårdsmark längs Vång-
gatan möjliggör små enskilda trädgårdar i ansultning till entrén. Runt marknadstorget ger 
förgårdsmarken möjlighet till uteserveringar och handel i direkt anslutning till torget.

Höjder på byggnader

(4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 
Högsta nockhöjd meter.
Nockhöjd mäts från medelhöjden av intilliggande gata eller torg.
Ny bebyggelse i stora -, lilla - och garagekvarteret. Bebyggelsen ska ha rätt skala i förhållan-
de till de omgivande allmänna platserna. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra 
till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljön.
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(4 kap. 11 § 1 och 16 § 1 PBL) 
Högsta höjd för gård ovansida bärande bjälklag är 5 m över omgivande gata. Dessutom 
får en byggnad med gavel mot Hantverkaregatan uppföras med en högsta nockhöjd på 16 
m ovansida bärande bjälklag. Byggnaden får uppta högst 30 % av egenskapsområdet.
Nockhöjd mäts från medelhöjden av omgivande gata eller torg.
Gäller bebyggelse på gården i stora kvarteret. Utöver byggnad på max 5 m får även ett 
gavelhus byggas med nockhöjd på max 16 m. Ett gavelhus mot Hantverkaregatan skapar 
variation i gatan. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i 
riksintresset för kulturmiljön.

Placering

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Översta våningen ska huvudsakligen placeras indragen minst 1,5 m från fasadliv.
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret. Gör att byggnaderna upplevs lägre från gatan 
vilket är viktigt för skalan. Extravåningen ger ett effektivt nyttjande av marken. Huvudsak-
ligen anges för att möjligöra trapphus och hiss i fasad mot gatan.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Översta våningen får vara maximalt 50 % av byggnadsarean.
Ny bebyggelse i garagekvarteret. Bryter av byggnadernas översta våning vilket är viktigt 
för skalan. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksin-
tresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Byggnad ska ligga i egenskapsgräns mot TORG1.
Ny bebyggelse i lilla och stora kvarteret i anslutning till marknadstorget. Bebyggelsen ska 
rama in torget för att skapa ett torgrum. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra 
till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

Utformning

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Ny bebyggelse ska utformas i huvudsak med fasader i tegel eller puts, gäller ej indragen 
översta våning.
Ny bebyggelse. Bestämmelsen ska skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i 
riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Bebyggelsen ska i huvudsak vara sammanbyggd och ligga med långsida mot allmän 
plats.
Ny bebyggelse. Bestämmelsen ska skapa slutna gaturum med tydlig skillnad mellan privat 
och offentligt för att ge goda boendemiljöer  och attraktivtiet.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Utöver tillåtet husdjup får del bebyggas med utskjutande byggnadsdelar kopplat till 
byggnadens huvudvolym. Utbyggnad får maximalt vara 2 m djup och 10 m bred och 
maximalt förekomma på 30 % av den sammanlagda fasadlängden. 
Ny bebyggelse. Flexibilitet för att möjliggöra rationell och effektiv utbyggnad av både bostäder 
och kontor. Delar kan byggas bredare för att till exempel underlätta lösningar vid trapphus.
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(4 kap. 16 § 1 PBL)
Sockel mot allmän plats får högst utföras 1,0 m över omgivande gata eller torg.
Ny bebyggelse. Ska motverka höga socklar som kan upplevas otrygga. Bestämmelsen ska 
skapa attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap 9 § och 16 § 1 PBL)
Bostadsentréer ska orienteras mot allmän plats och vara genomgående så att trapphu-
sen kan nås från gata/torg och gård. 
Stora och lilla kvarteret. Det är en boendekvalité att ha åtkomst både till gata och gård 
från trapphus. Entréer mot allmänna platser är också trygghetsskapande.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Skärmtak får finnas.
Burlöv Centers fasad mot marknadstorget. Möjliggör att skärmtak markerar entrén till 
Burlöv Center vid marknadstorget.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Entré och trapphus till parkeringshus ska finnas mot TORG1 i norr. Trapphuset ska vara 
synligt mot torget i hela sin höjd och ha genomsiktliga fönster på varje våning. 
Ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv Centers norra fasad. Parkeringshuset ska ha 
en tydlig och trygg entré direkt till torget.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Undersida av bärande bjälklag ovan entrévåning mot gata ka vara minst 4,5 m ovan 
marknivå. 
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret samt ny bebyggelse vid den västra delen av Burlöv 
Centers norra fasad. Våningshöjden möjliggör centrumverksamheter i entrévåning. I de 
fall entrévåningen utförs som bostäder ger bestämmelsen flexibilitet för att i framtiden 
bygga om till centrumverksamheter. Liv i områdets bottenvåningar är trygghetsskapande. 

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Högsta tillåtna husdjup för bostäder är 13 m.
Ny bebyggelse i stora och lilla kvarteret. För att säkerställa god boendemiljö och dagsljus i 
bostäder och på bostadsgårdar.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Balkonger och burspråk får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark och 
allmän plats, med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från 
fasaden på 1,5 m. 
Ny bebyggelse. Balkonger och burspråk erbjuder boendekvalitéter och ger ett livfullare 
gaturum. Som burspråk gäller även hushörn över allmän platsmark, t.ex. över hörnavskär-
ningar mot Hantverkaregatan. Lägsta höjd och största uthäng regleras på allmän plats-
mark med tanke på framkomlighet.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Balkonger och burspråk får, utöver angiven byggrätt, anordnas över prickmark och 
TORG/1, med en lägsta fri höjd av 5 m över mark och med ett största uthäng från fasa-
den på 1,5 m. Över TORG/2 får balkonger och burspråk inte anordnas. 
Ny bebyggelse. Balkonger och burspråk erbjuder boendekvalitéter och ger ett livfullare 
gaturum. Längs Burlöv Centers norra fasad är det för trångt  för balkonger och burspråk. 
Lägsta höjd och största uthäng regleras på allmän platsmark med tanke på framkomlighet.
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dagvatten

Markens anordnande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Förgårdsmark ska utformas lika som intilliggande allmän plats.
Längs gränden på TORG2 och runt marknadstorget. Bebyggelsen ska upplevelsemässigt 
ansluta direkt med sammanhängande golv till omgivande torg och gränd för att skapa en 
helhet, attraktivtiet och bidra till en intressant miljö i riksintresset för kulturmiljö.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Förgårdsmark ska anläggas med genomsläppliga ytor. 
Längs ny bebyggelse vid den norra delen av Burlöv Centers västra fasad längs Vånggatan. 
Bestämmelsen ska skapa en attraktiv boendemiljö och utveckling av Vånggatan som ett 
grönt gaturum. Ger möjlighet till att fördröja dagvatten på kvartersmark.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Yta för fördröjning av dagvatten får finnas.
I stora, lilla och garagekvarteret. Möjlighet att ta omhand dagvatten på kvartersmark.

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Vid uppförande av bostäder ska bostadsgård finnas. 
I garagekvarteret. Bestämmelsen ska säkerställa utemiljö med växter, uteplatser och lek-
möjligheter som bidrar till boendekvalité.

Utfart

(4 kap. 9 § PBL)
Körbar förbindelse får inte anordnas.
I stora kvarterets fasader mot markandstorget och Hantverkaregatan och i lilla kvarterets 
fasader mot marknadstorget, Hantverkaregatan och Vånggatan.

Skydd mot störningar

(4 kap. 12 § 3 PBL)
Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av bo-
stadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 
55 dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA.

För en bostad med en boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad 
uppgå till 65 dBA.

Om en bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvi-
valent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå . Maximalt värde får överskridas med 
som mest 10 dBA upp till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00).

Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden.

Utförande

(4 kap. 16 § 1 PBL)
Takbjälklag ska dimensioneras för plantering av buskar och träd. 
Parkeringshus i Burlöv Centers nordvästra hörn och upphöjd gård i det stora kvarteret. 
Taket ska tåla plantering för att möjliggöra en grön gård som ger boendekvalité.

61

Planbeskrivning –  Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl. Burlöv Centralstation

Laga krafthandling 2019-11-19

DP 262



h

Utbyggnaden av detaljplanen erbjuder viss flexibilitet därför skyddar bestämmelsen från 
för höga bullervärden. Bestämmelsen ska trygga en bra boendemiljö i ett område där 
buller förekommer både från järnväg och motortrafik.

Skyddsbestämmelser

(4 kap. 12 § 2 PBL)
I byggnad inom 150 m från spårområde ska nödstopp/miljöbrytare för ventilation finnas.
Skyddar ny bebyggelse från olycka med transport med farligt gods.

(4 kap. 12 § 2 PBL)
Friskluftsintag ska placeras högt och vänt bort från järnvägen.
Skyddar ny bebyggelse från gas, rök eller liknande vid olycka med farligt gods. "Vänt bort 
från järnvägen" betyder att friskluftsintag ska riktas minst 90 grader från järnvägen. 

Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap

(4 kap 7 § PBL)
Kommunen är huvudman för allmän plats.
I ett centralt läge vid Burlöv Centralstation ska gator och torg vara allmänt tillgängliga för 
boende och verksamma i kommunen och regionen. Kommunen ska därför ansvara för 
marken.

Genomförandetid

(4 kap 7 § PBL)
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande detaljpla-
nen 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 pla-
nen beaktas (4 kap. 39 § PBL).

Villkor för lov

(4 kap. 14 § 4 PBL)
Bygglov för nya bostäder får inte beviljas utan att versamhetsbuller från köpcentrum är 
utrett och vid behov åtgärdat.
Avser buller från fläktaggregat vid Burlöv centers norra fasad. Bestämmelsen ska bidra till 
en god boendemiljö.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

(4 kap. 6 § PBL)
Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga energianläggningar.
Den nya bebyggelsen kan komma att behöva två nya nätstationer för att klara elförsörj-
ningen. Dessa får placeras på lämplig plats inom område markerat h. 
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kommun
Burlövs

MEDVERKANDE
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen genom planarkitekter Erik Karlsson och 
Gärda Sjöholm på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även tjänste-
personer från andra avdelningar deltagit.

Kerstin Torseke Hulthén     
Planchef       Gärda Sjöholm
        Planhandläggare
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