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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

SAMRÅD 

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 4 december 2017 att gå ut på samråd med 

förslag till Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation. Bedömning 

gjordes att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Förslaget var på 

samråd 20 december 2017 till 31 januari 2018.  

 

Efter samrådet undantogs området för kvarteret Hanna, närmast Burlövs station, i avsikt att 

genomföra en markanvisningstävling och därefter övergå till en egen detaljplan. Tävlingen 

ägde rum under början av 2020 där Trianon AB utsågs som vinnare och markanvisningsavtal 

tecknades mellan exploatören och Burlövs kommun i april samma år.  

 

Detaljplanearbetet handläggs med utökat förarande. 

GRANSKNING 

Burlövs kommuns planutskott beslutade den 31 augusti 2020 § 24 att skicka ut detaljplan för 

Tågarp 21:37 m.fl., kv. Hanna på granskning. Planförslaget var på granskning under tiden 8 

september till 4 oktober 2020 enligt plan- och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 20-21.  

Delgivna myndigheter, organisationer och sakägare 

Detaljplanen har varit utsänd till granskning för länsstyrelsen, berörda nämnder, statliga och 

kommunala organ, sakägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget. 

Förslaget har under granskningstiden varit tillgängligt på Medborgarhuset i Arlöv, 

biblioteket i Arlöv, samt på kommunens hemsida.  

 

Följande sammanställning redovisar under granskningstiden inkomna skrivelser. 

Remissinstanser och remissvaren i sin helhet kan fås på begäran av 

samhällsbyggnadsförvaltningen, planeringsavdelningen. 

YTTRANDEN SOM INKOMMIT 

Under granskningen har yttranden utan erinringar eller med tillstyrkan kommit från: 

 

Luftfartsverket 

Försvarsmakten 

Swedegas/Nordion Energi AB 

Weum Gas AB 

Svenska kraftnät 

 

Yttranden med erinringar, påpekanden, synpunkter och frågor som föranleder kommentarer 

och ska inarbetas i planen har inkommit från:  

 

1. Länsstyrelsen Skåne 

2. Lantmäteriet 

3. Trafikverket 

4. Region Skåne 

5. Räddningstjänsten Syd 

6. VA Syd, vatten 

7. VA Syd, avfall 

8. Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd 
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9. Hyresgästföreningen södra Skåne 

10. E.ON Energilösningar AB 

11. E.ON Energidistribution AB 

12.  

ERINRINGAR, PÅPEKANDEN, SYNPUNKTER M SAMT KOMMUNENS 

KOMMENTARER 

 

1. Länsstyrelsen Skåne 

Riksintressen 

Riksintresse Kommunikationer 3kap. 8 § MB 

Länsstyrelsen konstaterar att Södra Stambanan som ligger intill planområdet är riksintresse 

för kommunikationer. Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Planförslaget behöver bearbetas för att säkerställa att fastställda riktvärden för trafikbuller 

inte överskrids, se vidare under rubriken Hälsa och säkerhet, Buller. Länsstyrelsen kan 

utifrån nuvarande planförslags utformning inte utesluta påverkan på riksintresse för 

kommunikation i relation till lämpliga åtgärder för att hantera bullersituationen för 

närboende. 

 

Riksintresse Kulturmiljövård 3kap. 6 § MB 

Länsstyrelsen menar att kommunen behöver renodla sina ställningstaganden gällande 

riksintresse för kulturmiljövården Burlöv [M77]. Det är positivt att granskningshandlingen 

hänvisar till en kulturmiljöutredning, men det är inte tydligt om denna har gjorts utifrån 

nuvarande planförslag och om utredningen har fokuserat på de riksintressanta värdena eller 

på kulturvärden i stort. Det är önskvärt att planhandlingen blir ett mer självständigt 

dokument. 

 

I planhandlingarna lyfts fram att en av kvaliteterna för riksintresset är hur Arlöv har 

utvecklats i utvecklingsprång med många olika bebyggelsetyper från olika epoker. 

Länsstyrelsen vill betona att riksintresset hänvisar till en avgränsad tidsperiod, 

”omvandlingen av det skånska agrarsamhället från 1700-talets förindustriella 

storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första decennier utvecklade livsmedelsindustrin”. 

Länsstyrelsen menar att de riksintressanta värdena behöver redovisas och 

konsekvensbedömas i planen. 

 

Vad gäller inverkan på stadsbild delar Länsstyrelsens kommunens bedömning att en hög 

byggnad i detta läge kan genomföras utan inverkan på riksintresset under förutsättning att 

kyrktornet och möllan fortfarande kan uppfattas som solitära landmärken. 

 

Risk för översvämning 

I handlingarna framgår att planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten och avlopp och att kvarteret kan ansluta till dagvattennätet. Handlingarna behöver 

kompletteras med en bedömning av ledningarnas kapacitet och bedömningen bör relateras 

till ett framtida klimat. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Planhandlingarna anger att planerad bebyggelse inte bedöms medföra att 

miljökvalitetsnormerna för yt- eller grundvattenförekomster överskrids. 

Länsstyrelsen anser att det saknas ett resonemang kring vad bedömningen att exploateringen 

inte har någon påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten baseras på. Därmed saknas även 

underlag för Länsstyrelsen att bedöma om slutsatsen är rimlig. 
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Handlingarna behöver beskriva behovet av rening, beskriva recipienten och dess status samt 

eventuell påverkan på MKN vatten. Eventuella nödvändiga planbestämmelser ska regleras 

på plankartan. Det ska av planhandlingarna framgå om genomförandet av detaljplanen kan 

orsaka en försämring av statusen för en vattenförekomst, eller äventyra uppnåendet av god 

status/god potential hos en vattenförekomst. 

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Granskningshandlingarna anger att planområdet är mycket bullerutsatt och att åtgärder krävs 

för att nå gällande riktvärden för bostäder. På plankartan finns bestämmelse om Skydd mot 

störningar som inte specificerar tekniska åtgärder. I planbeskrivningen anges förslag på 

åtgärder som inte är säkerställda med planbestämmelser såsom bullerskydd mot järnvägen 

och skärmar vid uteplats. 

 

Länsstyrelsen konstaterar att planförslagets bebyggelsestruktur inte medger tyst sida i 

punkthuset och att en inglasning av fasad inte är ett godtagbart sätt att hantera buller. 

Nuvarande utformning av punkthuset innebär att det är svårt att göra genomgående 

planlösningar och små lägenheter är inte heller lämpligt där bullernivåerna överskrider 65 

dBA. Länsstyrelsen ser svårigheter med att endast tekniska åtgärder ska kunna leda till ett 

förslag som uppfyller riktvärdena i bullerförordningen. Vidare beskrivs att om undervisning 

ska ske i idrottshallen så kan det behövas speciallösningar för att klara ljudisoleringen, 

kommunen behöver klargöra vilken användning som avses och säkerställa behov av 

eventuella åtgärder med planbestämmelser. 

 

Bullerutredningen har utgått ifrån fel prognosår och behöver omarbetas efter basprogos 

2040, planförslaget behöver bearbetas därefter. Planhandlingarna ska beskriva vilka åtgärder 

som krävs för att möjliggöra bebyggelsen och dessa åtgärder ska bli planens förutsättningar. 

Kommunen behöver visa att man klarar riktvärdena i bullerförordningen samt utgå ifrån den 

senaste prognosen. 

 

Risker – verksamheter, farligt gods 

Riskbedömningen utgår ifrån riskutredning från 2017. Länsstyrelsen ser behov av en 

uppdaterad inventering av de bolag som finns i omgivningen och en avvägning av vad de 

kan medföra för risker för planförslaget i syfte att säkerställa att betydande förändringar inte 

har skett som kan innebära behov av nya åtgärder. 

 

Planhandlingarna behöver förtydligas avseende vilken eller vilka risker som respektive 

förslag på riskreducerande åtgärd är avsedd att avhjälpa. Av riskanalysen och scenarierna 

framgår det vilka konsekvenser för människors liv och hälsa som kan komma uppstå utifrån 

de valda olycksscenarierna. Handlingarna behöver även kompletteras för att tydligare belysa 

frågan om vilken persontäthet som kan accepteras mot aktuell transportled för farligt gods. 

 

Om det finns ett behov av reglering i planbestämmelserna så bör det också framgå i 

handlingarna. Det som ska hanteras i sammanhanget är riskerna med att ha bebyggelse intill 

led för farligt gods. Av riskanalysen framgår att det finns ett behov av åtgärder för att det ska 

kunna accepteras en bebyggelse intill farligt godslederna utifrån människors liv och hälsa. 

Länsstyrelsen menar att det innebär att det ska finnas ett klart samband mellan behov och 

reglering av åtgärder samt att regleringen behöver vara så pass vägledande att den blir 

ändamålsenligt utifrån det avsedda syftet. För vägledning om planbestämmelser finns råd på 

Boverkets hemsida, PBL Kunskapsbanken. 

 

Länsstyrelsens bedömning 
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Mot bakgrund av de brister gällande riksintresse för kommunikation 3kap. 8 § MB, buller 

och risker som Länsstyrelsen har påtalat i yttrandet kan Länsstyrelsen i det här skedet inte 

utesluta en prövning enligt 11 kap. PBL. om planen antas utan kompletteringar och 

förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet i förhållande till föreslagen 

förändring. 

 

Kommentar: 

 

- Planområdet ligger mitt i ett stråk av industri- och handelsbebyggelse 

som funnits sedan 1960-talet. Nya detaljplaner har prövats längs 

Hantverkargatan som innebär att bostäder och centrumverksamheter förs 

in i området och ersätter de industriella verksamheterna och 

parkeringsytor. Riksintresset respekteras generellt genom att det ställs 

högre utformningskrav på byggnader inom riksintresseområdet än i 

övriga delar av kommunen, och att förhållandet till den äldre bebyggelsen 

respekteras och utvecklas. Kommunens uppfattning i detta fall är att 

planområdets kopplingar till riksintresset för kulturmiljövård är mycket 

begränsade, och att det föreliggande planförslaget inte riskerar att orsaka 

någon skada på detta.  

 

- En ny bullerberäkning har utförts med basprognos 2040 som 

utgångspunkt. I jämförelse med prognosen för 2030 innebär denna färre 

godstransporter och lägre hastigheter i planområdets närhet. Detta har 

medfört att de ekvivalenta bullernivåerna vid fasaderna sänkts med 3-4 

dB(A). I samband med att det vinnande förslaget i 

markanvisningstävlingen har utvecklats har bland annat fasadernas 

glasytor reducerats och planlösningar studerats, vilket har påverkat 

behov och omfattningar av skyddsbestämmelser. Sammantaget innebär 

detta att bestämmelserna gällande skydd för risk och buller har 

preciserats inför antagandet. 

 

- En inventering av kringliggande verksamheter i förhållande till risk har 

genomförts tillsammans med miljöavdelningen på Burlövs kommun. Inga 

verksamheter som bedöms medföra risker har tillkommit eller lämnat 

området sedan riskutredningen genomfördes 2017. Frontpac AB, som 

ligger ca 110 meter från närmsta bostad, nämns inte i riskutredningen 

men är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen kod. 39.50 

pga. deras förbrukning av lösningsmedel. Hänsyn till risker som medförs 

från denna verksamhet har tagits i form av skyddsbestämmelser, och 

bedöms inte utgöra en betydande förändring av risksituationen. 

 

- Planhandlingarna har förtydligats avseende vilken eller vilka risker som 

respektive förslag på riskreducerande åtgärd är avsedd att avhjälpa under 

avsnittet ”Hälsa och säkerhet – Risk”. 

 

- Planbeskrivningen har förtydligats gällande dagvattenhanteringen i 

området samt påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten till följd av 

planförslaget. 

 

 

 

 

2. Lantmäteriet  
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Plankarta med bestämmelser 

Enligt Boverkets rekommendationer bör inte reglering av antal våningar ske som en särskild 

bestämmelse. 

 

Planbeskrivning 

Det ser ut som att fler planer än DP162 gäller inom planområdet. Exempelvis DP 262 samt 

stadsplan från 1970. 

 

Genomförandebeskrivning 

I genomförandebeskrivningen nämns ledningsrätter och omprövning. Det synes dock inte 

finnas några befintliga ledningsrätter inom planområdet. 

Det bör specificeras vilka fastighetsbildningsåtgärder som ska ske i plangenomförandesyfte. 

 

Kommentar: Lantmäteriets synpunkter har beaktats och justeringar har 

genomförts i enlighet med dessa. 

 

Höjdbestämmelsen för tornet och kontorsbyggnaden är något högre för att ge 

en viss flexibilitet gällande höjden på översta våningen för tornet med dess 

gemensamhetsutrymme och kontorsbyggnaden med dess glasade 

padelhall/idrottsyta. En reglering med våningsantal bedöms således lämplig 

för att säkerställa att extra våningar inte förs in på bekostnad av dessa 

utrymmens höjd. 

 

3. Trafikverket 

Järnväg 

Planområdet ligger intill Södra stambanan, som är utpekad som riksintresse för 

kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken. Områden som är av riksintresse för 

kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen. Trafikverket genomför utbyggnad av Södra stambanan, 

Fyrspåret Malmö-Lund, samt ombyggnation av Burlövs station. ÖFT (öppnande för trafik) är 

beräknat till december 2023. Detaljplanen är avstämd med fyrspårsprojektet och man vill 

informera om att dagvattenledningen under järnvägen ska fyllas när omkoppling till nytt läge 

sker. 

 

Planområdet ligger ca 16 meter från spårområde för Södra stambanan. Generellt bör ny 

bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på 

närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en 

olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen samt möjligheterna till 

att underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen. Trafikverket anser att det i detta fall är 

motiverat med avsteg från det generella skyddsavståndet på 30 meter då det är fråga om 

stadsutveckling i mycket stationsnära läge samt att åtgärder gjorts för att säkerställa 

tillgängligheten till spårområdet. 

 

Buller 

Bullerutredning är framtagen (Efterklang 2020-06). Trafikverket vill understryka att man i 

bullerutredningen utgått från fel prognosår, år 2040 gäller och inte år 2030, all information 

om basprognos 2040 finns på Trafikverkets hemsida.Trafikverket förutsätter att 

bullerutredningen omarbetas, att berörda delar uppdateras samt att Trafikverket får ta del av 

resultatet och att detaljplanen säkerställer eventuella förändringar innan den föres till 

antagande. Vidare har man i bullerutredningen använt sig av modifierade 

beräkningsmodeller (se sida 13, så kallad multiple screening), Trafikverket rekommenderar 

inte att man använder sig av modifierade beräkningsmodeller då det försvårar möjligheterna 

att verifiera resultaten och jämförbarheten. 
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Utöver att infärden är felaktiga vill Trafikverket även lyfta följande principiella frågor: 

 

- Trafikverket efterfrågar resonemang om platsens lämplighet för bostadsbebyggelse då 

planområdet är mycket bullerutsatta, detta då bebyggelse ska utformas för att skapa en god 

boendemiljö utifrån bullersynpunkt. Trafikverkets samlade bild är att även om läget är 

väldigt bullerutsatt så borde man med en annan utformning kunna få en betydligt bättre 

boendemiljö. Trafikverket anser även att det finns motiv till att undersöka annan placering 

alternativt annan användning, exempelvis centrumverksamhet (C) istället för bostäder. 

 

- Planområdet är mycket bullerutsatt (exempelvis har den högsta byggnadskroppen 

beräknade nivå på 92 ekvivalent) och av bullerutredningen framgår att det krävs avsteg från 

gällande riktvärden och lagsstiftning. Planen förutsätter dessutom avsteg där en del 

lägenheter inte får tillgång till tyst sida. Gällande de tekniska lösningar som föreslås för att 

hantera delar av bullerproblematiken anser Trafikverket att det inte är klargjort exakt vad 

som ska genomföras och i vilken omfattning. 

 

- För idrottshallen finns inga riktvärden förutsatt att det inte ska ske undervisning i hallen, 

om undervisning ska ske i hallen kan det behövas speciallösningar för att klara 

ljudisoleringen. Trafikverket efterfrågar hur detta ska hanteras och säkerställas? Trafikverket 

anser inte att man ska ha flexibla bestämmelser i ett så här pass bullerutsatt läge. 

 

- Trafikverket anser att planbestämmelser ska införas för att säkerställa att bebyggelsen 

uppföras i rätt ordning. Detta då delar av bebyggelsen kommer att fungerar som skydd mot 

bakomliggande bebyggelse. 

 

- Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs samt att man utgår från rätt prognosår, dvs 

år 2040. Erforderliga ändringar av planhandlingarna ska göras. Inga inskränkningar på 

Trafikverkets järnväg och den trafik som framförs på Södra Stambanan kommer accepteras. 

 

Risk 

Trafikverket har tagit del av PM Riskbedömningen (Arfy, 2020-08). Trafikverket anser att 

man i riskbedömning gjort rimliga avvägningar och slutsatser. Trafikverket vill 

uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av 

kommunal planering inte ska placeras på Trafikverkets fastighet. Trafikverket hänvisar i 

övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 

 

Luftfart 

Planen påverkar inte Trafikverkets kommunikationsanläggning för signal- och 

trafikledningssystem. Kommunen har hört berörd flygplats (Malmö Airport/Sturup) LFV 

samt Försvarsmakten och Trafikverket förutsätter att eventuella ändringar har/kommer 

kommunicerats till berörda parter. 

 

 

Kommentar: Det aktuella planområdet är en av de första delarna i en ny, 

urban struktur som kommer att sträcka sig österut in i den framväxande 

Kronetorpstaden. Den nya stadsdelen planeras för ca 5000 bostäder, 

kommersiella lokaler, stadspark, åtta förskolor, två grundskolor, 

badanläggning mm. 

 

Bostäder i kollektivtrafiknära lägen har efterfrågats på nationell nivå under 

lång tid av flera skäl. En direkt konsekvens av att svara upp till dessa 
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önskemål är att frågor som är kopplade till bland annat buller och risker 

behöver lösas på andra sätt än vid planläggning av mark på större avstånd 

från högtrafikerade vägar och järnvägar.  

 

En ny bullerberäkning har utförts med basprognos 2040 som utgångspunkt. 

Detta har medfört att de ekvivalenta bullernivåerna vid fasaderna sänkts med 

3-4 dB(A). Planhandlingarna har justerats med avseende på behovet av 

bullerskydd för bostäder. 

 

I en detaljplan regleras bebyggelsens utformning som helhet, och det är inte 

möjligt att styra etappvis utbyggnad inom ett planområde med bestämmelser. 

Huskroppen intill järnvägsspåren utgör ett nödvändigt skydd med avseende 

både buller och risk, och är en av utgångspunkterna för kommande 

bygglovsprövning. En planbestämmelse anger att den föreslagna bebyggelsen 

ska uppföras som sammanhängande kvartersstruktur. 

 

Undervisning ska inte ske i padel/sporthallen på översta våningen i 

kontorshuset. Formuleringen har tagits bort från planbeskrivningen. 

 

4. Region Skåne 

Planförslaget beskriver en komplex trafiksituation med många trafikslag inblandade, även 

busstrafik. Det är viktigt att säkerställa bussarnas framkomlighet i den föreslagna 

vändslingan för busstrafik. Det är därför angeläget att Skånetrafiken deltar i områdets 

detaljutformning. 

 

Kommentar: Dialog med Skånetrafiken har sökts under granskningsskedet. 

Lösningar för kollektivtrafiken inom planområdet är frågor som kommer att 

hanteras på detaljnivå i samband med projekteringen av Stationstorget under 

vintern 2020/2021.  

 

5. Räddningstjänsten Syd 

I aktuell detaljplan planeras det för bebyggelse så nära som 15 meter från södra stambanan. 

Det är ett avsevärt kortare skyddsavstånd än vad både Trafikverket och Länsstyrelsen 

förespråkar. Trots föreslagna konsekevensreducerande åtgärder är risken att betrakta som 

hög och i det risk-PM som ligger till underlag anges att det kommer att begränsa 

användningen av närliggande mark eftersom en högre persontäthet troligen kommer medföra 

en för hög samhällsrisk. I plankartan anges kraven på konskevensreducerande åtgärder. Det 

är dock oklart om åtgärderna är förenliga med den byggnadsteknik som föreslås med stora 

glaspartier.  

 

Räddningstjänsten Syd är medveten om att stationsnära områden bedöms vara attraktiva ur 

många aspekter. Fysisk planering är slutligen en avvägning mellan olika intressen. Det är 

kommunens förtroendevalda som formellt har att väga risktagande mot samhällsutveckling 

och exploatering vid planläggning enligt plan och bygglagen. I aktuellt ärende är risk och 

säkerhet en betydande parameter. Även om riskhänsyn visas i enlighet med 

planbestämmelserna kan det inträffa olyckor som innebär att ett stort antal personer allvarligt 

skadas eller omkommer. Det är därför viktigt att riskfrågan belyses på ett transparent sätt i 

samband med planens antagande så att beslutsfattarna har möjlighet att fatta ett väl medvetet 

beslut kring de avvägningar som görs. 

 

Kommentar: Burlövs kommun delar Räddningstjänsten Syds uppfattning om 

att risk- och säkerhetsaspekterna är betydande parametrar i det föreliggande 

planförslaget. Löpande dialog med Trafikverket har därför förts inför 
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granskningen av planförslaget, och två oberoende sakkunnigutlåtanden 

gällande risker har gjorts inför antagandet. Skyddsbestämmelser har införts i 

plankartan som adresserar åtgärder som bedömts nödvändiga för att så långt 

som möjligt säkerställa att planområdet blir en trygg och säker miljö att vistas 

i.  

 

Bestämmelserna omfattar bland annat skyddade utrymningsvägar, 

brandskydd i fasader och egenskaper för byggnadsstomme närmast 

järnvägen. 

 

6. VA Syd, vatten 

I planbeskrivningen på sidan 25 står det ” att Kv. Hanna kan anslutas till dagvattennätet som 

finns i Hantverkaregatan. Dagvatten kan även tas om hand lokalt på bostadsgården och på 

gröna tak/takterrasser. Vid extrema skyfall kommer vattnet, liksom idag, att rinna ner i 

tunneln under spåren. Vid tunneln kommer det finnas en pump för att hantera vattnet. Det är 

dock viktigt att de funktioner och anläggningar som planeras här tål att tidvis stå under 

vatten. Åtgärder som gröna tak, raingardens och liknande kan minska översvämningsriskerna 

något. ” 

 

VA SYDs yttrande på ovanstående text gällande dagvatten/skyfall är att 

dagvattenhanteringen behöver utredas och beskrivas mer i detalj både tekniskt och praktiskt 

innan planet antas. Hur kommer dagvatten att tas om hand lokalt på bostadsgården? Kommer 

dagvatten att fördröjas innan anslutningen till dagvattennätet som finns i Hantverkaregatan? 

Det kommer att stå vatten i tunneln vid skyfall? Vet man i så fall vilka mängder eller vilken 

nivå det rör sig om?  

 

Spillvattenanslutning kan endast erhållas i Hantverkaregatan. Om fastigheten ska delas på så 

vis att ena fastigheten hamnar mot järnvägen kommer inte denna fastighet att kunna erhålla 

spillvattenanslutning. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid eventuell fastighetsindelning. 

 

Kommer denna exploatering att bidra till förbättring när det gäller hållbarhet, det vill säga att 

man gör ansträngningar inom planområdet som förbättrar den befintliga miljön och som är 

reglerade i planen till exempel grönytefaktor. Gröna tak är en bra åtgärd som ett 

komplement, men långt ifrån tillräckligt. 

 

VA Syd vill poängtera att även utredning för skyfall, det så kallade 100-årsregn saknas. 

 

Kommentar: Dagvatten från planområdet kommer till största del hanteras i 

enlighet med presenterad lösning inom ramen för Detaljplan för del av 

Tågarp 15:1 m.fl., Burlövs Centralstation (Laga kraft 2019-11-10), då det 

aktuella planområdet omsluts av denna detaljplan. Planbeskrivningen har 

kompletterats med en tydligare beskrivning kring den tilltänkta 

dagvattenhanteringen utifrån nämnda detaljplan. 

 

Då hela stationsområdet och kv. Hannas närområde till stor del utgörs av 

hårdgjorda ytor utan ordnad dagvattenhantering bedöms helheten som 

redovisats för inom nämnda detaljplan för Burlöv Centralstation samt aktuell 

detaljplan leda till en förbättring av dagvattenhanteringen i området. 

 

7. VA Syd, avfall 

De principiella lösningarna för avfallshanteringen bör hanteras och redovisas redan i 

detaljplaneskedet. Angöringen för avfallsfordon är tänkt att ske från planområdets södra sida 

och samordnas med infart till parkering och vändplats för buss. I den fortsatta planeringen är 
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det viktigt att säkerställa att avfallshämtningen kan ske på ett säkert sätt för oskyddade 

trafikanter, och utan att komma i konflikt med övrig trafik. Backrörelser vid tömning ska 

undvikas. I planeringen bör också tas höjd för övriga avfallentreprenörer vid beräkningen av 

trafikrörelser. 

 

VA SYD vill passa på att påpeka att det under rubriken Trafik felaktigt anges att angöring 

sker från kvarterets norra sida.  

 

Vid planeringen av områdets avfallsutrymmen är det viktig att de utformas och 

dimensioneras för fullständig sortering, men också att utrymmena utformas så att de känns 

tillgängliga och attraktiva. 

 

VA SYD Avfall vill också peka på möjligheten att i kvarteret göra plats för funktioner för 

återanvändning/återbruk och andra cirkulära lösningar för att minska inflödet av avfall. 

Detaljplanen medger centrumverksamhet i bottenvåningarna. Om det etableras restauranger 

med fettavskiljare måste angöring och uppställningsplats för tömningsfordon säkerställas i 

omedelbar anslutning till restaurangen. 

 

VA SYD är gärna delaktiga i den fortsatta planeringen av avfallshanteringen i planområdet. 

 

Kommentar: Burlövs kommun noterar VA Syd avfalls synpunkter och 

konstaterar att planförslaget inte förhindrar de möjligheter och önskemål som 

lyfts fram i yttrandet. 

 

8. Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har yttrat sig över flera planer i anslutning till 

Det vi önskar framföra är vikten av att hårdgjorda ytor måste minimeras, allt dagvatten är ett 

avloppsvatten och behöver renas innan det når recipienten. MKN för vatten måste hållas 

annars är verksamheten inte tillåtlig. Såväl Segeå som Alnarpsdiket och även slutrecipienten 

Öresund har inte uppnått god status än. För att det ska vara möjligt att nå en god status i alla 

våra vatten och framförallt de tre ovan nämnda så krävs att föroreningar stoppas vid källan 

och inte når recipienterna. 

 

I detaljplanen 280 framgår att dagvatten ska anslutas till ledningsnät i Hantverkaregatan. Vid 

skyfall ska man pumpa upp dagvatten från spåren (det vattnet kommer att vara betydligt 

förorenat). Det framgår ingenstans om vilken rening man tänker sig för varken spårdagvatten 

eller det som går till ledningsnätet. Det enda man framför är att raingardens och gröna tak 

kan minska dagvattenmängderna något. Dessa åtgärder kommer bara att kunna omhänderta 

en bråkdel av dagvatten från området. Detta avsnitt är alldeles för dåligt beskrivet och 

innehåll i spårdagvatten (bl a metaller och andra föroreningar) och hur det ska renas innan 

det släpps till recipient krävs liksom beskrivning hur ledningsnätsdagvattnet omhändertas 

och renas. Vi anser att det ska göras en kompletterande dagvattenutredning. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en tydligare 

beskrivning kring den tilltänkta dagvattenhanteringen utifrån nämnda 

detaljplan. 

 

Då hela stationsområdet och kv. Hannas närområde till stor del utgörs av 

hårdgjorda ytor utan ordnad dagvattenhantering bedöms helheten som 

redovisats för inom nämnda detaljplan för Burlöv Centralstation samt aktuell 

detaljplan leda till en förbättring av dagvattenhanteringen i området. 
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9. Hyresgästföreningen södra Skåne 

Det är av vikt att det möjliggörs för bostäder av alla boendeformer, storlekar, 

kostnadsgrupper för att möjliggöra att olika grupper har möjlighet att efterfråga bostäder i ett 

nytt och centralt läge för kommunen. Vi ser gärna att det centrala läget och närheten till 

kommunikationer till Malmö och Lund möjliggörs för ungdoms och studentbostäder. 

 

Närheten till järnvägen ger specifika förutsättningar för att uppnå en god boendemiljö i 

området. Viktigt att detta är centralt i utformningen av området. 

 

Kommentar: Byggrätter för bland annat studentbostäder finns i på andra 

sidan Hantverkaregatan (se Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv 

Centralstation (Dp 262), s35 i planbeskrivningen). 

 

10. E.ON Energilösningar AB 

För att undvika skada på person och egendom är det viktigt att arbete i närheten av ledning 

utförs enligt EVS grävningsbestämmelser. I bestämmelsen framgår att byggnader eller fasta 

anordningar får inte placeras närmare än 2 m från fjärrvärmefjärrkyla ledningar. EVS 

förutsätter att exploatören skaffar sig kunskap om dessa bestämmelser innan sådant arbete 

påbörjas. 

 

Vid ombyggnaderna finns det risk för att ledningen utsätts för belastningar (typ kör- och 

punktlaster) som de inte är dimensionerade för. Skulle det till följd av genomförandet av 

detaljplanen bli aktuellt att utföra åtgärder på ledningarna vill EVS bli kontaktad i god tid. 

EVS förutsätter att exploatören står för samtliga kostnader. Detta ska framgå i 

planhandlingen. 

 

EVS har varit i kontakt med projektorganisation kring utveckling av aktuellt område. EVS 

har meddelat att byggnadsverk ovanpå borrad ledning intill spår är acceptabel under vissa 

förutsättningar vilka måste diskuteras i god tid innan detaljprojektering påbörjas av 

exploatör. Även om sådan byggnation i slutändan kan accepteras är det enligt EVS högst 

olämpligt att utföra byggnadsverk ovanpå denna ledning dåd et är förbundet med flera risker. 

 

Med hänsyn till ovanstående synpunkter har EVS inget att erinra och ser fram emot att 

ansluta nya fastigheter till fjärrvärmenätet. 

 

Kommentar: Ett u-område finns för den befintliga fjärrvärmeledningen. 

Planområdet omges av allmän platsmark och möjligheter finns att flytta 

ledningen dit om behov uppstår. Planbeskrivningens genomförandedel 

förtydligas i detta avseende.  

 

11. E.ON Energidistribution AB 

Planområdet har tidigare ingått i planområde avseende Burlöv Centralstation, Dp 262. Till 

granskningsskedet togs dock kvarteret Hanna bort. I samband med att detaljplan för Burlöv 

Centralstation inkl kvarteret Hanna var ute på samråd uppskattade vi planområdets 

förväntade elbehov. Vi utgick bland annat ifrån de byggrätter som redovisades på plankartan. 

Vi fick även kompletterande uppgifter från kommunen. Resultatet av samrådet blev att två 

markreservat för nätstation redovisas på plankartan. Ett av markreservaten ligger nära 

kvarteret Hanna, på andra sidan Hantverkargatan. På Illustrationsplanen är dessutom 

illustrerat en nätstation i markreservatet. 

 

Eftersom planförslaget nu medger mer bebyggelse i kvarteret Hanna än när Dp 262 var ute 

på samråd har det förväntade elbehovet blivit större än tidigare. Det är ingen tvekan om att 

kvarteret Hanna kan försörjas med el från en nätstation placerad inom markreservatet söder 
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om Hantverkargatan men nätstationsbyggnaden behöver förmodligen vara större än den 

illustrerade nätstationen på Illustrationsplanen som tillhör Dp 262. Alternativt behöver två 

nätstationer lika illustrationen placeras inom markreservatet. 

 

Kommentar: Burlövs kommunen noterar synpunkterna från E.ON 

Energidistribution. Information om att de nätstationer som behövs för att 

försörja kv Hanna finns med i detaljplanen för Burlöv C (Dp262) finns i 

planbeskrivningen. 

 

 

12.  m.fl. 

Jag  och min mor  har bott i ett fristående hus på nedre 

delen av Lillevångsgatan, d.v.s. på Lillevångsgatan 4 (Tågarp 15:27) sedan oktober 1996. 

Under denna tid har vi fått uppleva många lugna år i detta bostadsområde vilket har medfört 

att vi har valt att bo kvar. Lillevången har alltid kännetecknats av ett lugn. De flesta av de 

som bor i vårt område är pensionärer som under sitt liv har arbetat för att skapa denna 

atmosfär. Om man bygger kv. Hanna kommer det stora antalet människor som ska bo på en 

mycket liten yta precis i utkanten av vårt område att påverka ljudvolymen och därför även 

atmosfären och lugnet här.  

 

På nedre delen av Lillevångsområdet har vi flera insynsskyddade tomter. Vissa har höga 

staket medan andra av oss har väntat många år på att våra buskage ska växa sig höga så att vi 

kan ha den “privacy” som vårt typ av boende var skapat för att ha. Om kv. Hanna byggs 

kommer vi bl.a. ha ett 13-våningshus precis tvärs över Hantverkargatan där de flesta 

bostäder kommer att ha en gedigen insyn på vår trädgård. Trivseln av att tillbringa tid 

utomhus kommer att minska och det visuella hindret av höghusen runt omkring oss kommer 

att påverka både trivseln och bostadspriserna i hela området på ett negativt sätt.  

 

På vår lilla del av Lillevångsgatan har vi bara sex hus med sammanlagt tre bebisar hos 

föräldralediga mammor. Bullret har redan förstört mysigheten av att tillbringa tid hemma på 

dagtid och vi anser att vi har rätt till att uppfostra barnen i det lugn som fick oss att bosätta 

oss i området. Låt mig ge en liknelse; Burlövs kommun skulle aldrig bygga kv. Hanna i 

utkanten av området Pilevallen just för att det är ett småbarnsområde och då bör 

Lillevångsområdet också ha samma status. De byggnader som finns i närheten av Pilevallen 

har högst tre våningar och inga lokaler. I kvarter Hanna planeras flera lokaler som ska locka 

dit ett större antal människor under dagtid, däribland tobaksaffärer och gym vilket kommer 

också att påverka mysigheten men framför allt tryggheten för de som bor i 

Lillevångsområdet.    

 

Slutligen vill vi poängtera att Lillevångsgatan har inte lika många boende som andra 

granngator. Vi har bara sex hus och det finns de bland oss som säger sig inte ha fått detta 

dokument. Vi har även talat med folk på granngatorna som håller med oss och som har 

uttryckt ett stort intresse av att ta del av er skrivelse. Hade ni dessutom skickat den till våra 

granngator där det finns åtminstone dubbelt så många hus som på vår gata då hade ni fått se 

våra synpunkter samt många andra viktiga synpunkter på det orimliga i att ha ett 

höghusområde tätt inpå ett bostadsområde med Lillevångens karaktär. Fråga de som bor på 

våra granngator så kan ni inte anklagas för att ha varit odemokratiska! 

 

Vi vill att ni förstår vikten av de argument som vi har framfört och att ni kommer att ta dessa 

i beaktning. Det är ännu inte för sent att ändra planerna för kv. Hanna och bygga lägre 

bostäder som passar in med det stora bostadsområde (Lillevången) som redan finns. Det 

finns många kloka åsikter här så tveka inte att fråga oss som känner Arlöv väl och vill bevara 

dess karaktär. 
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Kommentar: Översiktsplanen ska vara vägledande för hur mark- och 

vattenområden ska utvecklas och ge vägledning i hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanens innehåll ligger till grund 

för planförslaget. I Burlövs översiktsplan, ”Framtidsplan för Burlövs 

kommun” (laga kraftvunnen 2014-05-22, aktualitetsförklarad 2018-05-02), 

står följande (s90-91) om platsen som omfattar planområdet: 

 

”[H]andeln [bör] få fortsatt stort utrymme i de 

nya byggnadernas bottenvåningar. De övre våningarna 

i byggnaderna längs med järnvägen bedöms bli attraktiva för kontor …  och 

andra personintensiva verksamheter. … . Innanför dessa från järnvägen sett 

är det framför allt olika former av bostäder som är lämpligt i våningarna över 

de mer publika öppna bottenvåningarna. 

 

… 

 

Om Burlövs kommun ska ha ett högt hus, ett landmärke, är det här i 

centralstationens omedelbara närhet det bör byggas och i en skala som passar 

i Burlöv. Hur högt detta hus bör byggas måste studeras närmare, men ett 

riktmärke skulle kunna vara cirka 10-14 våningar, det vill säga strax över de 

högsta nuvarande husen i kommunen för att visa att detta är hela Burlövs 

gemensamma centrum. Ska byggnaden kännas som ett positivt landmärke för 

invånare och besökare, måste bottenvåningen utformas inbjudande och öppen 

för alla och högsta våningen vara tillgänglig för allmänheten med utsiktsrum, 

restaurang eller dylikt. Byggnaden måste givetvis också vara miljövänlig och 

vacker.” 

 

Ändringar 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå 

vidare med förslaget och föreslå kommunfullmäktige att anta planen. 

 

Utöver mindre justeringar föreslås följande tillägg: 

 

Plankarta: 

- Justeringar av planbestämmelser gällande skydd och utformning med hänsyn till 

buller och risk/säkerhet. 

 

Planbeskrivning: 

- Kompletteringar och förtydligande av beskrivningar avseende skydd mot buller och 

risk/säkerhet. 
 

 
 

Medverkande 

Samrådsredogörelsen har tagits fram av tillväxtavdelningen genom Mikael Larsson och Joel 

Tufvesson på uppdrag av kommunstyrelsens planutskott. 

 

 

 

Elin Tängermyr Mikael Larsson  Joel Tufvesson 

Tillväxtchef Planarkitekt  Stadsarkitekt 




