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

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska all-
männa och enskilda intressen vägas mot varandra. 
Planprocessen kan hanteras antingen med begränsat 
standardförfarande, standardförfarande eller utökat 
förfarande. De två senare omfattar två remissrundor 
(samråd och granskning), där sakägare, myndigheter 
och andra berörda kan komma in med synpunkter. 
Därefter antar kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 
planen. Under förutsättning att ingen överklagar be-
slutet att anta planen, vinner den laga kraft tre veckor 
efter att antagandet anslagits. Därefter kan bygglov 
ges och utbyggnaden påbörjas. I begränsat standard-
förfarande godkänner samrådskretsen förslaget i 
samrådet och granskning krävs inte.
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Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med en 
pendlarparkering i anslutning till Burlövs station som 
byggs ut till en pendlarstation. Avsikten med planlägg-
ningen är även att möjliggöra bullerskydd längs järnvä-
gen och ett fördröjningsmagasin för anläggningsvatten 
från järnvägsanläggningen. 

Detaljplanen ska reglera användningen av järnvägs-
fastigheten där mark ska övergå till parkmark för 
bullerskydd mot järnvägen. Justeringar görs också för 
järnvägsutbyggnadens behov.

Syftet med detaljplan är att skapa ett tillgängligt och 
attraktivt entrétorg till pendlarstationen.     
 

Bakgrund 
År 2012 tecknades Genomförande- och finansie-
ringsavtal för Burlöv pendlarstation mellan Burlövs 
kommun, Trafikverket Region Syd samt Region Skåne. 
Enligt avtalet ska Burlövs kommun ansvara för och 

bekosta anslutande gång- och cykelvägar, gator, parke-
ringsplatser, cykelparkeringar med mera som är föran-
ledda av utvecklingen av stationen till pendlarstation. 

Avtalet reglerar inte hur många parkeringsplatser som 
måste anläggas för pendlarparkering.

Region Skåne/Skånetrafiken ska verka för att statlig 
medfinansiering genom statsbidrag till max 50 % för 
pendlarparkeringar och cykelparkeringar erhålls.

Flera olika möjligheter och platser har diskuterats för 
pendlarparkering. I arbetet med Detaljplan för del av 
Tågarp 15:1 m.fl., Burlöv Centralstation har bland an-
nat PM Pendlarparkering Burlöv station (2017-10-27) 
och PM pendlarparkering – möjliga parkeringslägen 
vid Burlöv Centralstation (2018-09-21) tagits fram.
I PM Pendlarparkering Burlöv station visar beräkningar 
ett behov av 720 bilplatser år 2025.

Kommunstyrelsens ordförande beslutade genom ett 
delegationsbeslut 2018-11-19 om ett planuppdrag för 
del av Tågarp 15:1, Företagsvägen, gällande en pend-
larparkering. 

Fastigheter inom planområdet.

Credits not available.

juni 24, 2019Kommunkartan 2019
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Plandata
Planområdet ligger i Arlöv mellan Södra stambanan 
och Företagsvägen. Planområdet är cirka 2,4 ha och 
omfattar del av fastigheterna Tågarp 15:1, Tågarp 
16:72 och Tågarp 21:139.

Tågarp 15:1 och Tågarp 16:72 ägs av Burlövs kommun 
och Tågarp 21:139 ägs av Staten Trafikverket.

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

Planprocess
Eftersom att förslaget med parkeringsanläggning på 
den aktuella platsen strider mot intentionerna i över-
siktsplanen där området pekas ut som en stationspark 

sker planläggningen med utökat förfarande enligt 
Plan- och bygglag (2010:900). 

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

Vy över Arlöv med planområdet till vänster i bild.

Kungörelse Samråd Underrättelse Granskning Antagande
Gransknings-

utlåtande
Samråds-

redogörelse
LAGA KRAFT
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Tidigare ställningsta-
ganden

Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö
Planområdet gränsar till riksintresse för kulturmil-
jövård. Riksintresset uttrycker sig genom det öppna 
sammanhängande odlingslandskapet, de fria vyerna 
med skarp åtskillnad mellan tätort och odlingsland-
skap samt det lokala vägnätet som sammanbinder 
storgårdar, sockencentrum, egnahemsområde och 
tätort med varandra liksom de större regionala och 
nationella kommunikationsstråken.   

Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset för 
kulturmiljö.

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, omfat-
tas av riksintresse för kustzonen. Riksintresset innebär 
att ingrepp och exploatering inte får ske på ett sätt 
som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Riksin-
tresset utgör inte hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet.

Detaljplanen bedöms inte ha negativ inverkan på riks-
intresset för kustzonen.
 
Riksintresse för järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järnväg. 
Södra stambanan är av internationell betydelse och 
ingår i det utpekade Transeuropeiska transportnätet 
(TEN-T). Södra stambanan sträcker sig från Stockholm 
till Malmö och är mycket viktig för både person- och 
godstrafik. Banan ingår även till en del i det utpekade 
strategiska godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station 
utmed Södra stambanan är stationer av riksintresse. 

Även stråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken räknas 
som riksintresse. Detta stråk utgör en länk i det Tran-
seuropeiska transportnätet och för tågtrafiken mellan 
Sverige, Danmark och kontinenten.

Detaljplaneområdet ligger i anslutning till riksintres-
set och pendlarparkeringen bedöms vara positiv för 
nyttjandet av järnvägsanläggningen.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar
I området finns bebyggelselämningar av en gammal 
bytomt/gårdstomt (RAÄ-nummer Burlöv 46:1).

En arkeologisk utredning1 har utförts av Wallin kultur-
landskap och arkeologi för Trafikverkets järnvägsplan 
i projekt med utbyggnaden av Södra stambanan. Det 
aktuella detaljplaneområdet ligger inom området som 
utredningen har bedömt.   

Fornlämningar av Tågarps gamla bytomt finns i områ-
det, en medeltida by som hade samlad gårdsbebyg-
gelse ända fram till utbyggnaden av Arlövs industriby 
under 1900-talets andra hälft. Hela fornlämnings-
området är idag exploaterat utan att undersökningar 
utförts. Enligt en utredning av Malmö museer kan 
spår av medeltida bebyggelse finnas bevarad i gröny-
tan, mellan Företagsvägen och stambanan sydväst om 
bytomten men argumentationen är inte övertygande 
anser Wallin. I den arkeologiska utredningen av Wallin 
har det inte föreslagits någon fortsatt arkeologisk 
utredning (steg 2) för områdena som denna detaljplan 
omfattar.   

Det kända fornlämningsområdet är det röda området i kartan.

Översiktsplan
I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun 
(Antagen 2014-04-22, aktualitetsförklarad 2018-05-
02), pekas planområdet ut som en stationspark för 
Burlöv Centralstation – Arlövs station (på Lommaba-
nan).

I översiktsplanen är beskrivningen: "Området mellan 
Burlöv Centralstation på Södra stambanan och Ar-
lövs station på Lommabanan kommer att bli en viktig 
förbindelselänk mellan de båda stationerna. Före-
tagsvägen kommer att utgöra ett stråk mellan dessa 
1 Wallin kulturlandskap och arkeologi (2011). Arkeologisk utredning, steg 
1, 2011, Järnvägsutbyggnad Flackarp-Arlöv, Flackarps Uppåkra och Burlövs 
socknar, Staffanstorps och Burlövs kommuner, Skåne. Rapport 2011:33. 
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knutpunkter. Vid omvandlingen av detta område är 
det viktigt att beakta de gröna och sköna värdena. Det 
finns möjlighet att utveckla grönytan utmed Företags-
vägen till en stationspark med vackra planteringar och 
sittplatser. Alléplanteringar mellan stationerna skulle 
binda samman stationerna visuellt.

Denna grönstruktur behövs i området eftersom det 
är brist på grönyta i denna del av Arlöv och om det 
på sikt ska bli mer personintensiva verksamheter och 
bostäder här."

Planförslaget bedöms strida mot översiktsplanen. En 
station på Lommabanan har skjutits på framtiden. 
Kommunens mark är begränsad intill pendlarstatio-
nen. Den aktuella platsen som ägs av kommunen har 
ansetts som lämplig för en parkering eftersom att den 
ligger precis intill stationen. Att anlägga pendlarpar-
keringar har bedömts som viktigt för att få en pend-
larstation till kommunen med en utökning av tågtra-
fiken som stannar på stationen och ett led för ett mer 
hållbart resande.  

Planprogram
Planprogram för Södra stambanan genom Burlövs 
kommun från 2015 berör planområdet. Planprogram-
met beskriver i huvudsak den aktuella platsen som en 
stationspark.

I planprogrammet lyfts rekreation och de gröna insla-
gen fram, att dammens vatten kan bidra positivt till 
parkens utformning samt att bullervallen ska åter-
planteras och kan utformas för att skapa olika delar i 
parken. 

I planprogrammet beskrivs även möjligheten att en 
pendlarparkering kan byggas ut vid stationen på den 
allmänna platsmark som idag är park. 

Detaljplan
Gällande detaljplaner för området är detaljplan 
nummer 49, Förslag till stadsplan för nordöstra delen 
av Arlövs samhälle samt nummer 250, Detaljplan för 
Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom Arlöv.

I detaljplan 49 är marken planlagd som park eller 
plantering. Marken planlades som park för att tjäna 
bostadsområdets behov av rekreationsytor. Det finns 
ett dubbelt syfte som parkmark och skyddsområde 
där alléplanteringarna av lämpliga lövträd ska skänka 
industriområdet ett miljömässigt tilltalande inslag. 

Område för industriändamål finns på fastigheten 
Tågarp 16:72. I detaljplan 250 är marken planlagd som 
torg, järnvägstrafik och stationsområde.

Övriga kommunala styrdoku-
ment och beslut

Trafikplan
Trafikplan Burlöv (2014-10-20) är ett strategiskt mål-
dokument som ska fungera tillsammans med Fram-
tidsplanen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer 
och ett hållbart resande. Ett övergripande mål är att 
andelen gående, cyklister och resande med kollektiv-
trafik ska stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bil-
resor ska inte överstiga 1/3 av det totala antalet resor 
samt att högst 1/5 av det totala antalet resor under 
5 km ska ske med bil. 

En av de övergripande inriktningarna i trafikplanen 
är att Burlövs station ska utvecklas till Burlöv Central-
station, en station för hela kommunen och regionen. 
Burlöv Centralstation utvecklas till ett komplett rese-
centrum där olika trafikslag samordnas. Utgångspunk-
ten är att merparten av bussarna i framtiden leds in 
till Burlöv C. Trafikplanen pekar inte ut någon specifik 
plats för pendlarparkeringar till resecentrumet.

Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, fyra spår
Planområdet omfattas av Järnvägsplan Flackarp-Arlöv, 
fyra spår från Trafikverket. Trafikverket bygger ut järn-
vägen till fyra spår på sträckan Flackarp-Arlöv. Tågssta-
tionerna i Burlövs kommun byggs om. Trafikverket har 
tillfällig nyttjanderätt över en stor del av planområdet 
för etableringsområde och byggväg. Bland annat inne-
bär järnvägsplanen att servitut behövs för anläggande 
och vidmakthållande av ledningar och fördröjnings-
magasin för anläggningsvatten. Järnvägsutbyggnaden 
beräknas vara klar 2023 men Trafikverket behöver inte 
nyttja all mark inom planområdet under hela byggti-
den vilket gör att denna detaljplan vid laga kraft kan 
börja genomföras tidigare än 2023.
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Förutsättningar
Platsens historia 
När järnvägen mellan Malmö och Lund ursprungligen 
byggdes ut 1856 fanns ingen station i Arlöv. Det dröjde 
fram till 1871 då den växande sockerbruksverksam-
heten föranledde att en station byggdes ut. Arlövs sta-
tion byggdes mellan sockerbruket och Järnvägsgatan. 

Flygfoto över Tågarps by från 1945.

Tågarp 1 var den sista gården som var kvar vid Tågarps 
gamla by. För att ge plats till Arlövs industriby revs den 
1973. 

En ny tågstation öppnades i Arlöv 1983, en dryg 
kilometer nordost om den gamla. Den fick namnet 
Burlövs station och förlades mellan Burlöv Center och 
Arlövs företagsby som båda börjat byggas ut i slutet av 
1960-talet. Arlövs station revs 1987. På 1960-talet var 
bostäderna längs dagens Företagsvägen utbyggda.
 

Områdets karaktär
Området är under omvandling och det pågår många 
projekt i anslutning till planområdet. Stambaneut-
byggnaden och den nya pendlarstationen kommer att 
få stor påverkan för området och kommunen i stort. 
Omvandling och förtätning med bostäder, handel och 
kontor kommer göra att bebyggelsestrukturen föränd-
ras och att det blir mer liv och rörelse i området. 

Befintlig bebyggelse, verksamhe-
ter och service
Bostäder
Väster om planområdet finns ett bostadsområde med 
villor. 

Planområdet gränsar till ett område med villor.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planområdet ligger i Arlövs företagsby där det finns 
många arbetsplatser. 

Offentlig och kommersiell service
Det finns ingen offentlig service i direkt anslutning 
till planområdet men i Burlöv Center på andra sidan 
järnvägen finns ett utbud av butiker, restauranger och 
apotek. 

Natur och landskapsbild
Geologi
Enligt jordartskartan från Sveriges geologiska under-
sökning består jordarterna i området av postglacial 
grovlera samt moränlera eller lerig morän.   

Grundvatten
Grundvattennivåer vid Burlövs station hanteras i 
miljödomen för utbyggnaden av Södra stambanan. I 
byggskedet får avsänkning ske till +0.00 vid stationen 
och i driftskedet till +1,3. Nivån för tunneln under 
järnvägen är cirka +2,3. 

Mark och vegetation
Parken har sedan utbyggnaden av Södra stambanan 
startade använts som arbetsområde av Trafikverket. 
Grönska på platsen har därför tagits bort och buller-
vallen mot stambanan har flyttats och modellerats 
om. I dagsläget är platsen en byggarbetsplats under 
omvandling. Från Företagsvägen är det en höjdskill-
nad på cirka 4 m ner till tunneln som går under Södra 
stambanan. 

Kulturhistorisk miljö
Planområdet ligger i anslutning till det som var Tågarps 
by.
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Lek och rekreation
Möjlighet till lek och rekreation har funnits i parken 
innan utbyggnaden av stambanan påbörjades. 

Trafik 
Gator
Företagsvägen som går genom planområdet är en 
återvändsgata som ansluter till både företag och bo-
städer i området.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till Burlövs 
station där tåg i vardera riktning stannar varje halvtim-
me. 

Gång- och cykeltrafik
Ett av kommunens gång- och cykelstråk går utmed Fö-
retagsvägen. Detta huvudstråk ansluter även till andra 
sidan järnvägen via en tunneln.

Parkering, varumottagning och utfarter
Parkering sker på intilliggande fastigheter och de har 
utfarter mot Företagsvägen. Företagen i området har 
också varumottagning som sker via Företagsvägen. 

Trafiksäkerhet
Eftersom Trafikverket har tillfällig nyttjanderätt i 
området sker tillfälliga trafiklösningar. Trafiksäker-
heten kommer att förbättras i ombyggnationen av 
stationsområdet och genom genomförandet av denna 
detaljplan. 

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Massorna i den befintliga bullervallen (Tågarp 21:139) 
har provtagits i samband med att en del av massorna 
flyttades. Provresultaten visade att det finns kadmium, 
bly och PAH över mindre än ringa risk (MRR). MRR är 
lägre än riktvärdena för känslig markanvändning (KM) 
vilket betyder att kraven för KM uppfylls.

Eftersom fastigheten Tågarp 15:1 används för tillfälligt 
nyttjande av Trafikverket i stambaneutbyggnaden har 
massor lagrats här under arbetets gång. De jordprover 
som tagits visade att det inte fanns några föroreningar 
i provpunkterna.

På fastigheten Tågarp 16:72 finns inga uppgifter om 
några föroreningar. 

Buller
Den främsta bullerkällan i området är Södra stamba-
nan. Bullerutredningar2 har skett i Trafikverkets arbete 
med utbyggnaden av Södra stambanan. 

Utsnitt från Ljudutbredningskarta (2014-05-28) Arlöv - Nuläge 
Maximal ljudnivå utomhus 2 m över mark.

2 Trafikverket (2014). JÄRNVÄGSPLAN Flackarp-Arlöv, fyra spår Buller- och 
vibrationsutredning, Underlag till MKB 2014-05-28.
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Utsnitt från Ljudutbredningskarta (2014-05-28) Arlöv - Utbyggnad 
Dygnsekvivalent ljudnivå utomhus 2 m över mark.

Inom detaljplaneområdet har man i projektet för 
utbyggnaden av Södra stambanan planerat för att den 
då befintliga bullerskyddsvallen flyttas och höjs till 5,5 
meter samt med 1,0 meter bullerskyddsskärm på vall-
krönet (3 i kartan). Detta finns även med i Detaljplan 
för Tågarp 15:5 m.fl., Södra stambanan genom Arlöv.  

Farligt gods
Södra stambanan, söder om planområdet, är utpekad 
som rekommenderad led för transport av farligt gods.

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp
VA SYD har en huvudledning för vatten i Företagsvä-
gen och vid Tågarps plats. En huvudledning för spill-
vatten finns i Företagsvägen och längs gränsen mot vil-
lorna i väster. En huvudledning för kombinerat avlopp 

i vilken både spill- och dagvatten avleds finns längs 
gränsen mot villorna till väster.

Dagvatten
VA SYD har en huvudledning för dagvatten i Företags-
vägen samt vid Tågarps plats.

El, uppvärmning, gas
E.ON Energidistribution AB har ledningar längs Före-
tagsvägen samt vid Tågarps plats.

Tele, bredband
Burlövs Öppna Stadsnät har fiber i Företagsvägen. 
Även Skanova har ledningar i Företagsvägen samt vid 
Tågarps plats och längs gränsen mot villorna till väster. 
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Planförslag

Övergripande förslag
Pendlarparkering Burlöv C

I PM Pendlarparkering Burlöv station (2017-10-27) har behovet av parkeringsplatser beräknats till 720 platser år 
2025. Det aktuella planområdet rymmer endast 120 platser. Parkeringsbehovet behöver lösas på olika platser 
och i olika etapper.
   

GRÄS

TRÄD- OCH BUSKPLANTERING

TRÄD

DAMM

GÅNGSTRÅK

HÅRDGJORD YTA

ILLUSTRATIONSPLAN

Illustration av pendlarparkeringen.

GRÄS

TRÄD- OCH BUSKPLANTERING

TRÄD

DAMM

GÅNGSTRÅK

HÅRDGJORD YTA

ILLUSTRATIONSPLAN

Sektion A-A genom pendlarparkeringen, fördröjningsmagasinet, gångstråket och bullervallen mot järnvägen. 
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Tågarps plats

Tågarps plats, entrétorget till Burlöv C. Illustration: Arkitema Architects.

Entrétorget till den nya pendlarstationen har fått nam-
net Tågarps plats efter Tågarp by som låg här. 

Från Företagsvägen kommer trappor och ramper för 
gång och cykel att leda ned till tunneln under stam-
banan där uppgångar till tågperrongerna kommer att 
finnas.

Gestaltning
Vid omvandlingen av område är det viktigt att beakta 
de gröna och sköna värdena. På många sätt blir detta 
ansiktet utåt för Burlöv och Arlöv då många pendlare 
kommer att resa till eller från Burlöv C via Tågarps 
plats och pendlarparkeringen. 

Dammen för anläggningsvattnet från järnvägsanlägg-
ningen bör få en så naturlig utformning som möjligt 
så att den med sitt vatten utgör en kvalitet och ett 
mervärde i parkmiljön.
 

Grönstruktur
Planteringar
Plantering på bullervallen och runt dammen kommer 
att ske i ett första skede. Pendlarparkeringen kan delas 
upp med hjälp av planteringar och träd. Tågarps plats 
kommer att ramas in av planteringar som tar upp 
höjdskillnaderna. Eftersom att parkmark tas i anspråk 
av pendlarparkeringen bör området göras så grönt 
som möjligt.     

Klimatanpassning
Grönytorna blir viktiga inslag i företagsbyn eftersom 
att så stora ytor är hårdgjorda. Grönskan bidrar till att 
både ta hand om vatten och reglera temperaturen. 
Dammen för anläggningsvattnet ska också kunna ta 
hand om dagvatten från området. 

Allmänna platser
Gator
Företagsvägen är allmän plats och här kommer gång-, 
cykel- och motortrafik att gå.

Torg
En del av Företagsvägen och Tågarps plats är i plan-
förslaget torg. Huvuddelen av denna mark är planlagd 
som torg i gällande detaljplan 250, Detaljplan för 
Tågarp 15:5 m.fl. Södra stambanan genom Arlöv. För 
att få en lösning som fungerar för gång- och cykeltrafik 
och som tar upp höjdskillnaderna från stationstunneln 
upp till Företagsvägen behöver dock en större yta tas 
i anspråk. En del av Tågarp 16:72 som ägs av kommu-
nen planläggs därför som torg i denna plan.      

Mötesplatser
Tågarps plats blir en viktig mötesplats i anslutning till 
Burlöv C. Här kan man träffas eller stanna till och vänta 
på tåget.  

Sektion genom Tågarps plats med Företagsvägen, angöring, gång- och cykelbana, ramp som leder ner till stationstunneln och som omslu-
ter en cykelparkering samt stödmur och bullerskärm mot järnvägsspåren. Illustration: Arkitema Architects.



13

Planbeskrivning – Detaljplan för del av Tågarp 15:1 m.fl., Företagsvägen DP 283
KS/2018:804

Laga krafthandling 2021-07-30

Trafik 
Gång- och cykel
Gång- och cykelbanan längs med Företagsvägen 
kommer att finnas kvar och anpassas efter de nya 
förutsättningarna. Från Företagsvägen kommer gång- 
och cykelbanan att ledas ned via en loop som tar 
upp höjdskillnaden ner till tunneln under järnvägen. 
Bänkar ska finnas längs en tillgänglighetsanpassad 
gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanan är ett 
huvudstråk som binder samman de olika sidorna av 
Arlöv. Det kommer även att finnas en trappa från Fö-
retagsvägen ned till stationen.

Kollektivtrafik
Efter utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår 
kommer både Pågatåg och Öresundståg att stanna 
vid Burlöv C och turtätheten kommer att förbättras. 
Busstrafik kommer också att ansluta till pendlarstatio-
nen. Planen är att buss 130 ska få en ny sträckning och 
att bussar från Staffanstorp och Lomma ska ansluta till 
stationen på andra sidan järnvägen längs Hantverka-
regatan.
 
Motortrafik
Motortrafik går och kommer fortsättningsvis att gå på 
Företagsvägen. Anpassningar kommer att göras vid 
Tågarps plats och vid in- och utfart till pendlarparke-
ringen. 

Parkering
Pendlarparkeringen rymmer cirka 120 platser. I anslut-
ning till Tågarps plats kommer cirka 4 parkeringsplat-
ser att finnas för hämtning och lämning av resenärer 
till stationen och 2 handikapparkeringar.

Vid Tågarps plats planeras det för cirka 235 cykelpar-
keringar som blir i anslutning till tunneln till Burlöv C.   

Angöring
Fastigheterna Tågarp 16:64 och Tågarp 16:58 har an-
göring till sina fastigheter via kommunens parkmark. 
För att säkra tillfart till fastigheterna planläggs denna 
mark som gata. 

Buller och störningsskydd
Bullervallen mot järnvägen är relativt brant på grund 
av det begränsade utrymmet. Planen ger möjlighet 
för både vall och vall med bullerskärm. Skyddet ska 
ha en lägsta höjd mellan 12,2-13,4 m över nollplanet. 

Detta innebär skydd med en höjd på runt 6,5-7 m. 
Vallsidan in mot dammen och pendlarparkeringen 
kommer att vara på kommunens fastighet och sidan 
mot järnvägen kommer att vara på kvartersmarken för 
järnvägstrafiken som ägs av Trafikverket.   

Teknisk försörjning
Ledningar inom området kommer till viss del att 
läggas om i Trafikverkets projekt med utbyggnaden av 
Södra stambanan. Ett u-område i plankartan möjliggör 
att befintliga ledningar längs med Företagsvägen ska 
kunna ligga kvar och underhållas. 

Trafikverket behöver ett teknikhus för fjärrvärme till 
sin anläggning. Huset planeras placeras i anslutning till 
bullervallen. 

Avfall
För att ta hand om avfall behövs papperskorgar vid 
Tågarps plats och pendlarparkeringen. Stationsom-
rådet kan lämpa sig för försök med sortering i flera 
fraktioner i offentlig miljö.
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Genomförande

Organisatoriska frågor
Planförfarande
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande, 
eftersom att den bedöms strida mot översiktsplanen.

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

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

Ansvarsfördelning 
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden och för 
att erforderliga tillstånd inhämtas innan exploatering 
påbörjas.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Ett genomförande av planen medför ett flertal fastig-
hetsregleringar. Den del av Tågarp 21:139 som plan-
läggs som park och den del av Tågarp 16:72 som omfat-
tas av detaljplanen föreslås tillföras Tågarp 15:1. Del av 
Tågarp 15:1 regleras till Tågarp 15:5. Möjlighet finns att 
reglera pendlarparkering som en egen fastighet.
 
Servitut
Erfoderliga servitutsavtal har tecknats/ska tecknas.

Servitut för Trafikverkets anläggningar ska tecknas i 
och med projektet med utbyggnaden av Södra stam-
banan. Servitut behövs för dammen samt underjor-
diska konstruktioner för muren mot järnvägen vid 
Företagsvägen. 

1946 verkställdes avstyckning (Akt nr 12-ARS-548) till 
ett antal nya fastigheter väster om planområdet som 
idag består av bostäder. I avstyckningen bildades ett 
servitut för att ge fastigheterna rätt att använda vägar 
som förband området med allmänna vägar. Under 
60-talet togs stadsplaner fram som planlade vägarna 
som gata. I den nya detaljplanen planläggs även vägen 
öster om bostadsområdet som gata för att säkra 
tillfart till fastigheter och garage. I och med att väg-
arna nu är planlagda som allmän plats, gata, bedöms 

servitutet inte längre behövas. Burlövs kommun ska 
initiera och bekosta lantmäteriförrättning med syfte 
att upphäva servitutet.  
 
Fastighetsplan 
Fastighetsplan (akt 1231-P40) gäller för del av kvar-
teret Tågarpsgårdarna som omfattar Tågarp 16:72. 
Fastighetsplanen upphör att gälla inom planområdet i 
och med att denna detaljplan antas.

Fastighetsplan finns för det gulmarkerade området i kartan.

Ekonomiska frågor
Kostnader för planläggning
Burlövs kommun står för kostnaderna för planlägg-
ningen.

Fastighetsbildning bekostas och genomförs på initiativ 
av Burlövs kommun. 

Kommunala kostnader
Följande kostnader kommer att belasta kommunen: 
• Kostnader för anläggandet av pendlarparkeringen.
• Ökade driftkostnader för parkeringsanläggningen.
• Kostnader för parkeringsövervakning.
• Ersättning för inlösen av del av fastigheten Tågarp 

21:139 och kostnader för fastighetsbildning.
• Kostnader för anläggandet av Tågarps plats.
• Driftskostnader för Tågarps plats.  
• Driftskostnader för parkmarken och den del av 

bullervallen som vetter mot parken. 
• Kostnader för lantmäteriförrättning med syfte att 

upphäva servitut.
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Ersättning för inlösen av allmän platsmark på del av 
Fastighet 21:139 bestäms enligt reglerna i expropria-
tionslagen (1972:719) om ingen annan överenskom-
melse träffas.

Tekniska frågor 

Befintliga ledningar 
Flytt och ledningsarbeten pågår i området i och med 
utbyggnaden av Södra stambanan. Trafikverket bekos-
tar och samordnar detta.

Teknikanläggningar
Ett teknikhus för fjärrvärme behövs till järnvägsanlägg-
ningen. Trafikverket ansöker om bygglov och uppför 
huset. 

Fornlämningar
Burlövs kommun ska innan exploatering komma in 
med en ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning 
till Länsstyrelsen för att de ska beredas möjlighet att 
titta på schaktplaner. Anledningen till detta är de osäk-
ra uppgifterna om rester av Tågarps by inom området. 
Det gäller grönytan med pendlarparkering hela vägen 
upp mot Tågarps bytomt (registrerad i Fornsök).

Konsekvenser

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

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

Miljökvalitetsnormer
Luft- och vattenkvalité
Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvali-
tetsnormerna för utomhusluft och yt- och grundvat-
tenförekomster överskrids. Recipienten för dagvattnet 
är Alnarpsån som rinner ut i Lommabukten cirka 
1,6 km väster om planområdet. Alnarpsån har dålig 
status och har ett icke försämringskrav. 

 För luft visar uppmätta halter i kommunen på förhål-
landevis låga halter. I de flesta fall ligger den allmänna 
luftföroreningshalten med stor marginal till lagkraven. 

Inga miljökvalitetsnormer bedöms komma att påver-
kas av en utbyggnad enligt planförslaget.

Trafik
Planen kommer att medföra en viss trafikökning i om-
rådet i och med pendlarparkeringen till stationen.

Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller
Trafikbuller
Eftersom att det endast är personbilar som pendlar-
parkeringen är avsedd för och det redan finns en väg 
och arbetsplatser som alstrar trafik bedöms bullerpå-
verkan på bostäderna som marginell. Vallen kommer 
att skydda från buller från stambanan.

Risker
Farligt gods fraktas på Södra stambanan men planom-
rådet innehåller ingen bebyggelse som kräver skydds-
avstånd till järnvägen.

Trafikverket anser att parkeringsplatser bör anläggas 
minst 15 meter från järnvägen (räknat från spårmitt 
på närmaste spår). Ett längre avstånd eller någon form 
av skydd kan behövas vid högtrafikerade banor och 
om tågen bromsar in vid den aktuella platsen.

Närmsta pendlarparkering ligger cirka 40 m från järn-
vägen och avgränsas av bullervallen. Närmsta kort-
tidsparkering vid Tågarps plats ligger cirka 30 m från 
järnvägen.

En del av cykelparkeringen vid Tågarps plats kan kom-
ma att ligga närmare än 15 m från spåret. Eftersom 
det är i direkt anslutning till stationsentrén kan vissa 
funktioner förväntas finnas här. Det kommer att vara 
skyddsskärmar som avgränsar järnvägsområdet och 
perrongerna mot Tågarps plats. 
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Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Genom att plantera bullervallen med buskar och träd 
skapas en mer naturlik miljö som kan gynna den biolo-
giska mångfalden med både flora och fauna. 

Dammen med anläggningsvatten kan öka den biologis-
ka mångfalden i området och göra att fler arter kan eta-
bleras eftersom den utgör ett nytt tillskott till platsen.  

Stadsbild/landskapsbild
Stadsbilden kommer att förändras mycket i området i 
och med utbyggnaden av Södra stambanan samt den-
na detaljplan. Bullervallen med dess branta lutningar 
är ett framträdande element i stadsbilden men som 
kan mjukas upp med vegetation. Pendlarparkeringen 
kommer att uppta en stor yta. Parkeringen kan delas 
upp i sektioner med hjälp av trädplanteringar. Vid Tåg-
arps plats är det höjdskillnader som behöver tas upp 
från stationstunneln till gatan som påverkar utform-
ningen och rörelsemönstret på platsen.
   
Lokalklimat
Planområdet ligger i anslutning till Arlövs företagsby 
där en stor del av marken är hårdgjord och bebyggd 
med storskaliga byggnader. Parkmarken, grönskan och 
dammen inom planområdet kan kyla och ta hand om 
en del av dagvattnet och bidra till ett mer behagligt 
lokalklimat.  

Kulturmiljö
Området har genomgått stora förändringar, från 
kulturmiljön och jordbruksmarken vid Tågarps by till 
1960-talets företagsby och nu till en regional pend-
larstation. För att återkoppla till historian får torget i 
anslutning till stationen namnet Tågarps plats. 

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse
Planen påverkar inte någon kulturhistorisk intressant 
bebyggelse.

Fornlämningar
Planområdet innefattar till en del en känd fornläm-
ning. Eventuella under mark dolda fornlämningar är 
skyddade enligt Kulturmiljölagen (SFS 1988:950). Om 
det påträffas fornlämningar i samband med markarbe-
ten ska arbetet omedelbart avbrytas och länsstyrelsen 
underrättas.

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser för kommunen
Detaljplanen innebär kostnader för kommunen när 
det gäller planarbete, projektering, genomförande och 
drift.   

Konsekvenser för fastigheter
Följder för fastigheter inom planområdet:
Fastighet Påverkan
Tågarp 21:139 Del av fastigheten 

regleras till Tågarp 15:1. 
Burlövs kommun löser 
in del av fastigheten från 
Trafikverket.

Tågarp 16:72 Del av fastigheten 
regleras till Tågarp 15:1. 
Burlövs kommun äger 
båda fastigheterna.

Tågarp 15:1 Del av Tågarp 15:1 regle-
ras till Tågarp 15:5. Tra-
fikverket löser in marken 
från Burlövs kommun.

Lantmäteriförrättning
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning efter att 
planen har vunnit laga kraft.

Sociala konsekvenser
Barnkonventionen/Barnperspektivet
Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till barns 
intressen, behov och situation i enlighet med barn-
konventionen tagits. Enligt FN:s barnkonvention ska 
barns bästa sättas i främsta rummet. 

Planen ger möjlighet till en tillgänglig nedgång till den 
nya pendlarstationen för både gång och cykel. Gång- 
och cykelvägar till stationen ger barn och ungdomar 
större möjlighet att röra sig i orten och att resa vidare 
med kollektivtrafik. 
 
Social hållbarhet
Planen möjliggör en stationsmiljö som vänder sig till 
pendlare och resenärer som anländer via gång, cykel 
och bil. Att resa kollektivt är positivt för den sociala 
hållbarheten och möjliggör resor även för de som inte 
har möjlighet att köra och äga bil.   
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Säkerhet och trygghet
Säkerhet och trygghet kommer att vara avgörande 
faktorer för stationsområdet. Trafiksäkerheten kan 
regleras både genom utformning och trafikföreskrifter. 
Genom en god gestaltning av torg, parkering och park 
som inbjuder till vistelse och god tillgänglighet kan liv 
och rörelse i området göra det mer tryggt. I arbetet 
med stationsområdet är belysningen också en viktig 
faktor för säkerheten och tryggheten.

Medverkande 
Planarbetet har utförts av planeringsavdelningen 
genom planarkitekt Fanny Jacobsson på uppdrag av 
kommunstyrelsens planutskott. I arbetet har även 
tjänstepersoner från andra avdelningar deltagit.

Elin Tängermyr   Fanny Jacobsson
Tillväxtchef   Planhandläggare
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Användning av mark och vatten

Allmänna platser
Gata (4 kap. 5 § 2 PBL)

Gata avsedd främst för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid 
gatan. Alla trafikslag.

Lokalgata (4 kap. 5 § 2 PBL)
Gata med trafik som har sitt mål vid gatan. 

Anlagd park (4 kap. 5 § 2 PBL)
Område avsett för park som kräver skötsel och till viss del är anlagda. I använd-
ningen ingår även komplement för parkens användning som gång- och cykelvä-
gar.

Torg (4 kap. 5 § 2 PBL)
Område avsett för torg med allmän gång- och fordonstrafik med väderskydd 
(hållplatsskydd, skärmtak och eller skärmväggar), handel och parkering (främst 
för cyklar). Torgytan ges möjlighet till en flexibel utformning. Runt torget kan det 
i framtiden uppföras byggnader för att rama in ytan och skapa en avgränsad 
plats. På Företagsvägen kan motortrafik passera.

Kvartersmark
Markparkering (4 kap. 5 § 3 PBL)
Område för pendlarparkering (markparkering) till Burlöv Centralstation. 

Järnvägstrafik. Tekniska anläggningar tillåts uppföras (4 kap. 5 § 3 PBL)
Ytan behövs för ett teknikhus för fjärrvärme till Trafikverkets järnvägsanlägg-
ning.

Järnvägstrafik. Bullerskydd tillåts uppföras (4 kap. 5 § 3 PBL)
 Järnvägsområde avsett för bullerskydd.

Utformning av allmänna platser

Damm (4 kap. 5 § 2 PBL)
Fördröjningsmagasin för anläggningsvatten ska finnas.

Skydd (4 kap. 12 § 2 PBL)
Bullerskydd ska finnas.

Bullervall eller bullervall och skärm med lägsta angiven höjd i meter över nollpla-
net ska anordnas.

Utformning av kvartersmark

Cykelparkeringar får förses med tak. Serviceplats för cykel (pump, vatten m.m.) 
samt biljettautomater under tak får anordnas. (4 kap. 16 § 1 PBL).

GATA1

GATA

T1

T2

P1

f1

skydd

+ 0,0 Bullerskydd

damm

PARK

TORG1

Planbestämmelser
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Begränsning av markens utnyttjande
Byggnad får inte uppföras (4 kap. 11 § 1 PBL)

Prickad mark innebär att byggnad inte får uppföras då det finns ledningar i 
marken.

Administrativa bestämmelser

Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. (4 kap. 6 § PBL)
Bestämmelsen möjliggör att befintliga ledningar ska kunna ligga kvar och under-
hållas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft (4 kap. 21 § PBL)

Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av 
nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggning-
en. Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (4 kap. 39 § PBL).

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (4 kap. 7 § PBL)

Ansvaret för byggande, iordningställande samt drift och underhåll av allmänna 
platser åligger kommunen.

u



kommun
Burlövs




