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

Planprocessen
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen 
(PBL) och syftar till att pröva om ett givet förslag till 
markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna 
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 beslutet att 
anta planen, vinner den laga kraft tre veckor efter att 
antagandet anslagits. Därefter kan bygglov ges och 
utbyggnaden påbörjas. 

I begränsat standardförfarande godkänner samråds-
kretsen förslaget i samrådet och granskning krävs inte.

Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa 
den nytta människan, gratis, får från naturens arbete. 
Exempelvis när växter renar luft, buskar dämpar 
buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa och 
välbefinnande ökar när vi vistas i naturen. 

Det är också att stadens gräsmattor, genom 
infiltration, renar regn- och snövatten från tung-
metaller och skadliga partiklar eller att bakterier 
och maskar gör jorden bördig. Trots att ekosystem-
tjänsterna är grunden i vår välfärd är de fortfarande 
till stor del varken uppmärksammade eller 
synliggjorda.

Vikten av att upptäcka naturens gratisarbete, dvs 
ekosystemtjänsterna, kommer från ett akut behov av 
att återställa, skapa och stärka balansen i världens 
ekosystem. Haltande ekosystem och biologisk 
mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på 
FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten 
behöver arbeta med mest intensivt för att förändra.

Gröna ytor i stadsmiljö har på senare år fått en 
höjd status i stadsplaneringen. Ytorna fungerar som 
oaser för människor och bidrar till en förbättrad 
folkhälsa. De bidrar också till bättre lokalklimat och 
luftkvalitet, påverkar vattenavrinning, ökar biologisk 
mångfald och dämpar buller. I Stockholm tas 40 
procent av utsläppen av koldioxid från trafiken upp av 
grönområdena i staden och det är 80 procent mindre 
föroreningar i en park än utanför den. Att förtäta på 
ett genomtänkt sätt så att de gröna ytornas funktioner 
inte förstörs är en utmaning. Innovativa lösningar som 
införandet av gröna tak, har visat sig ha flera positiva 
effekter på den ekologiska hållbarheten i stadsmiljöer.

Bilden beskriver de fyra olika kategorierna av ekosystemtjänster. 
Naturvårdsverket.se. 

Kungörelse Samråd Underrättelse Granskning Antagande
Gransknings-

utlåtande
Samråds-

redogörelse
LAGA KRAFT

Planprocessen
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Fastigheten finns inom ett område som omfattas av 
flera allmänna intressen, bland annat ett riksintresse 
för kulturmiljö. En av detaljplanens intentioner är att 
största möjliga hänsyn ska tas till kulturmiljövärden, 
och att den prövade utbyggnaden inte ska orsaka 
skada på riksintresset. Detaljplanen syftar till att möj-
liggöra nästa etapp av Kronetorpstaden, i närheten av 
Burlöv station, samt att genom naturbaserade lösning-
ar främja den biologiska och ekologiska mångfalden.

Inledning
Syfte
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för 
bostadsbebyggelse, förskola, centrumverksamheter, 
kontor och parkeringshus inom del av fastigheten 
Kronetorp 1:1. Fastigheten är belägen i södra delen 
av Kronetorpstaden som är ett utbyggnadsområde 
som utvecklas i anslutning till utbyggnaden av Södra 
stambanan, och därför har mycket god försörjning 
med kollektivtrafik. 

Bostadsbebyggelsen ska bidra till kommunens bo-
stadsförsörjning genom uppförande av varierade 
typer av flerbostadshus. Planen syftar även till en mer 
omhändertagen miljö längs Kronetorpsvägen, med ett 
tydligare definierat gaturum och gång- och cykelbana. 
Bostadsbebyggelsen ska ansluta till den befintliga, nya 
bebyggelsen norr om planområdet.

Planförslaget innefattar:
• ca 750 bostäder i flerbostadshus
• etableringsmöjligheter för förskola och närings-

livsverksamheter
• parkeringshus
• nya lokal- och kvartersgator som säkerställer åt-

komst till Kronetorpsvägen
• ett naturområde med möjlighet att tillskapa lek- 

och rekreationsytor samt en gång- och cykelför-
bindelsetill områdena söder om planområdet

Bakgrund 
Första utbyggnadsetappen norr om planområdet hål-
ler på att avslutas, och andra etappen gavs planbesked 
2017-02-06. Planförslaget har varit tillgängligt för sam-
råd mellan 2019-09-14 - 2019-10-13, och ett samråds-
möte hölls i Medborgarhuset i Arlöv den 2019-10-01. 
Planförslaget har omarbetats efter samrådet.

Plandata
Planområdet utgörs av brukad jordbruksmark intill  
Kronetorps gård. Marken är obebyggd och belägen sö-
der om Kronetorps allé. Området ligger mitt i Burlövs 
kommun omgivet och avgränsat av Kronetorpsvägen 
i sydväst, jordbruksmark i väster, nya bostadskvarter 
(Dp 245) i norr och Kronetorps trädgård och jaktpark i 
öster. Planområdet ligger ca 700 m från Burlöv station 
och omfattar cirka 6 ha. Den berörda fastigheten ägs 
av Kronetorp Park AB. 

Burlövs 
station

Planområdets läge i förhållande till Burlövs station. Planom-
rådet är rödmarkerat.

Sammanfattning av områden med statliga och kommunala 
regleringar i Burlövs kommun (2014). Ur Burlövs kommuns 
ÖP "Framtidsplan".
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Planhandlingar
Denna detaljplan tas fram med utökat förfarande. 

Dessa handlingar tillhör granskningsskedet:
• Planbeskrivning (denna handling)
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationsplan
• Samrådsredogörelse

Övriga handlingar som finns tillgängliga hos kommu-
nen och på kommunens hemsida: 

• Geotekniskt utlåtande och RGeo (Ramböll, 2010-
05-17)

• Arkeologisk utredning steg 2 (RAÄ, 2011)
• Riskutredning Kronetorp, Burlöv, Område A (ÅF, 

2017-03-31)
• Arkeologisk förundersökning (Länsstyrelsen, 

2017-10-04)
• Bullerutredning Kronetorpstaden (Ramböll, 2019-

05-06)
• Kulturmiljöutredning (Olga Schlyter 2019-12-18)
• Planprogram Kronetorpstaden (2020-04-14)
• Dagvatten- och skyfallsutredning, (Ramböll, 2020-

05-08) 
• Flyghinderanalys gällande Uppförande av fastig-

het i Burlövs kommun - Kronetorp 1:1 (LFV 2021-
01-20)

Detaljplaneförslaget avses antas under 2021.

Miljöbedömning enligt 3, 4 och 5 
kapitlet miljöbalken/Betydande 
miljöpåverkan
Planförslaget bedöms förenligt med 3, 4 och 5 
kap. miljöbalken i enlighet med 5 § förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark och vattenom-
råden mm. En miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tades i samband med Dp 245. Denna innefattar även 
aktuellt planområde. Detaljplanens genomförande 
bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpå-
verkan som avses i 6 kap 11§ miljöbalken.

I beskrivningen av miljökonsekvenserna görs en sam-
lad bedömning av den inverkan som planens genom-
förande medför på miljön, hälsan och hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser. Detta står 
beskrivet under Konsekvenser.

 Tidigare  
ställningstaganden
Planen ligger inom ett område där stora investeringar 
gjorts i infrastruktur. Kronetorpstaden är utpekad som 
som ett utbyggnadsområde för kollektivtrafiknära 
stadsbebyggelse, och har även god tillgänglighet till 
det övergripande vägnätet. Förslaget innebär att jord-
bruksmark ianspråktas på ett sätt som sammantaget 
innebär en god markhushållning.

Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö
En kulturmiljöutredning för hela Kronetorpstaden 
(Olga Schlyter Kulturmiljökonsult, 2019-12-18) genom-
fördes i samband med genomförandet av planpro-
grammet för Kronetorpstaden. Tidigare utredningar 
omfattar ”Historisk analys och synbarhetsanalys, 
Kronetorp 1:1” (Ramböll, 2014), ”Byggnadsantikvarisk 
utredning, Kronetorps gård” (Malmö Muséer, 2013) 
och ” Kulturhistorisk utredning, Kronetorpsområdet” 
(Malmö Muséer, 2013).

Motiveringen till utpekandet av riksintresseområdet 
handlar om att det är ett odlingslandskap med sock-
erindustri och storgårdar, och att landskapet speglar 
utvecklingen från agrarsamhälle till industrisamhälle. 
Denna historia kommer till uttryck i odlingslandskap, 
gårdar, byar och tätortsbebyggelse.

Kronetorpsområdet har haft en karaktär präglat av 
storgårdsjordbruket från 1700-talet med omgivande 
odlingslandskap. I och med byggandet av tät kvarters-
bebyggelse på odlingsmarken alldeles intill gården 
har kulturmiljöns uttryck påverkats i negativ riktning. 
Gårdens samband med omgivande odlingsmark har 
kraftigt försvagats och planområdet som helhet har 

Riksintresse för kulturmiljö (M77)
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 Kronetorps mölla

Öppet siktstråk, den historiska axeln, mellan Kronetorps 
gård och Kronetorps mölla.

i ännu högre utsträckning än tidigare förlorat sin ka-
raktär av öppen slättbygd. På andra sidan motorvägen 
är riksintressets uttryck ”slättbygdens öppna sam-
manhängande odlingslandskap” desto starkare. Detta 
landskaps kulturmiljövärden bedöms inte påverkas av 
nybyggnation i Kronetorpsområdet
.
Med ovanstående i beaktande bedöms en fortsatt ut-
byggnad enligt planprogrammet för Kronetorpstaden 
inte orsaka påtaglig skada på riksintresset. I och med 
att den odlingsmark som finns inom Kronetorpstadens 
område försvinner vid en utbyggnad är det viktigt att 
största möjliga hänsyn tas till övriga kulturmiljövärden 
i området.

Befintliga äldre vägsträckningar inom planområdet 
bevaras. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen 
vid Kronetorps gård är skyddad och lyfts fram som en 
målpunkt och ett landmärke i området. Mangårds-
byggnaden får en position som fondbyggnad i ett 
stadsbyggnadsmässigt viktigt stråk, i vars andra ände 
en ny stationsbyggnad planeras. Park och trädgård vid 
Kronetorps gård bevaras, liksom befintliga alléer inom 
planområdet. För att säkerställa den visuella kopp-
lingen mellan gården och möllan lämnas ett område 
obebyggt väster om Kronetorps park.

Planprogrammet går inte in i detalj vad gäller bygg-
nadshöjder på den nya bebyggelsen. Höjderna ska 

Riksintresse för kustzonen
Hela tätorten Arlöv, planområdet inkluderat, omfattas 
av riksintresse för kustzonen. Riksintresset 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 tätorter 
eller av det lokala näringslivet. Planförslaget bedöms 
inte ha negativ inverkan på riksintresset för kustzon.

enligt programmet variera mellan två och fem våning-
ar. Ur kulturmiljösynpunkt bör bebyggelsen trappas 
ner mot Kronetorps gård, medan den kan vara högre i 
andra delar av planområdet. I anslutning till gröningen 
vid siktlinjen mot Kronetorps mölla bör bebyggelsen 
hållas låg, fyra våningar med indragen takvåning, av 
respekt för möllan som landmärke. Ett av riksintres-
sets uttryck är Kronetorps mölla ”med dominerande 
läge i landskapet”.

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

Riksintresse för kustzon

Riksintresse för väg och järnväg
Väg E6/E20 och E22 genom Burlövs kommun ingår i 
det nationella stamvägnätet som är av riksintresse. 
Statliga vägar av riksintresse medför ett utökat bygg-
nadsfritt avstånd om 50 meter. Södra stambanan 
omfattas av riksintresse för järnväg, är av internatio-
nell betydelse och ingår i det utpekade Transeuropeis-
ka transportnätet (TEN-T). Södra stambanan sträcker 
sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för 
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Biotopskyddade områden markerade med rött

både person- och godstrafik. Banan ingår även till en 
del i det utpekade strategiska godsnätet. Både Bur-
lövs och Åkarps stationer utmed Södra stambanan 
är stationer av riksintresse. Södra stambanan mellan 
Lund och Malmö är en av Sveriges mest trafikerade 
järnvägssträckor. För att öka kapaciteten på sträckan 
byggs järnvägen ut från två till fyra spår.

Även stråket Arlöv-Malmö-Lockarp/Lernacken räk-
nas som riksintresse. Detta stråk utgör en länk i det 
Transeuropeiska transportnätet och för tågtrafiken 
mellan Sverige och kontinenten. Utifrån utbyggnadens 
relativa omfattning, den pågående utvecklingen av E6 
samt den fortsatta implementeringen av ”Trafikplan 
Burlöv” anser Burlövs kommun att riksintressena Söd-
ra Stambanan samt E6, E6.01 och E22 inte kommer att 
skadas.

Kulturmiljölagen
Fornlämningar
En arkeologisk utredning steg 1 och 2 har utförts (RAÄ, 
2011). Denna bekräftar de fynd som gjorts tidigare 
kring Kronetorps gård; spår av en numera försvunnen 
gravhög norr om Kronetorp herrgård samt en förhisto-
risk boplats utmed Kronetorpsvägen nära nuvarande 
rondell. Lämningarna efter boplatsen består bland an-
nat av härdar, gropar och stolphål. Det har även kon-
staterats förekomst av slagen flinta. Den arkeologiska 
utredningen steg 2 föreslog fem delområden för arke-
ologisk förundersökning. Ett av dessa delområden, nr 
1, berör planområdet. Förundersökning visar att inom 
område nr 1 har all nödvändig dokumentation kunnat 
genomföras inom ramen för förundersökningen. 

För området finns inga hinder, från arkeologisk syn-
punkt, att fortsätta arbetet med detaljplanen. Skulle 
fornlämningar påträffas i samband med markarbe-

ten i området skall arbetet omedelbart avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas, i enlighet med 2 kap. 10 § i 
Kulturmiljölagen.

Miljöbalken
Biotopskyddade områden
Intill planområdet finns två alléer och två trädrader 
som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap 
Miljöbalken (MB). Träden får därför inte fällas utan 
särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. En allé löper från 
Lundavägen fram till Kronetorps gård (Kronetorps 
Allé) och en allé följer vägen öster om gården. Parken 
kantas av två trädrader, en på den östra och en på den 
västra sidan. Dessa biotoper ingår och skyddas i Dp 
245, Kronetorps gård etapp I.

Kommunen bedömer att genomförande av denna 
detaljplan inte kan antas medföra betydande miljöpå-
verkan enligt 6 kapitlet 11, 18 och 22 § MB. Hänsyn 
ska tas till trädridåerna.

Fladdermöss
Fladdermusfaunan i Kronetorpsparken har inventerats 
i samband med framtagandet av Dp 245 (5 och 7 maj 
2014, Naturvårdskonsult Gerell 2014). Inventeringar-
na visade på en överraskande artrik fladdermusfauna 
med totalt sex arter. Detta kan förklaras av att det 
förekommer en hel del rörelser bland fladdermössen 
under våren men också att relativt små grönytor som 
Kronetorpsparken, särskilt när de ligger inom hårt 
exploaterade miljöer, har stor betydelse som jaktom-
råden för fladdermössen. 

Vattenfladdermus (Myotis daubentonii), större brun-
fladdermus (Nyctalus noctula), dvärgpipistrell (Pipist-
rellus pygmaeus) och brunlångöra (Plecotus auritus) Omfattning av arkelogisk utredning inom planområdet
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är vanligt förekommande i landet. Vattenfladdermu-
sen kommer troligen inte att yngla i området utan 
utnyttja parken som ett jaktområde. Detsamma gäller 
den högtflygande större brunfladdermusen. 

Både dvärgpipistrellen och brunlångöra är däremot 
potentiella ynglande arter inom parken och dess när-
maste omgivningar. För att gynna fladdermusfaunan i 
parken har förslag lämnats i en rapport (2014-01-27, 
Naturvårdskonsult Gerell 2014). T.ex. föreslås att flad-
dermusholkar sätts upp då det är brist på hålträd samt 
att området bör planteras med vegetation som stödjer 
insektslivet, exempelvis sälg. Trädridåer och kantzoner 
bör, pga lä, bättre mikroklimat och insektstillgång, hål-
las intakta och eventuellt förstärkas. Den lilla dammen 
i norra delen av parken föreslås utvidgas. 

Norra dammen

Översiktsplan
I Burlös kommuns översiktsplan, "Framtidsplan", aktu-
alitetsförklarad 2018-05-02, görs ett antal ställningsta-
ganden som berör Södra stambanan och utvecklingen 
av Kronetorpstaden. Planförslaget är inte förenligt 
med Länsstyrelsens granskningsyttrande över över-
siktsplanen med avseende på riksintresset för kultur-
miljö, miljökvalitetsnormerna för vatten respektive 
luft samt hälsa och säkerhet.

Kommunen bedömer;
- att inom stationsnära mark är den lämpligaste mar-
kanvändning tät blandad bebyggelse.
-att utanför motorvägarna, trots stationsnära läge, ska  
riksintresse kulturmiljö samt odlingsmarken värnas för 
framtiden.

Under framtagandet av planprogrammet för Krone-
torpstaden har ett antal utredningar genomförts som 
bland annat omfattar kulturmiljö, buller, dagvatten- 
och skyfallshantering samt miljökvalitetsnormer för 
vatten och luft. I samband med framtagandet av 
kulturmiljöutredningen (Olga Schlyter, Kulturmiljökon-

sult, 2019-12-18) togs frågan kring MKB upp i samtal 
med Länsstyrelsen. De frågor som är av störst vikt att 
bedöma med hänsyn till miljöpåverkan i planförslaget 
är kulturmiljön och miljökvalitetsnormerna.

Planområdet ingår i Kronetorpstaden, som i sin helhet 
definieras som utvecklingsområde för blandad bebyg-
gelse (bostäder, idrott, småskalig handel, 
service/vård och publikalstrande verksamheter). 
I Framtidsplanen föreskrivs dels bevarande av bygg-
nader, parkområde och alléer vid Kronetorps gård och 
dels tillskapande av grönytor och parkmiljö för hela 
Kronetorpsområdet. Vidare nämns att korsningen 
Kronetorpsvägen/Lundavägen utgör en viktig entré 
till Arlövs tätort. Den bör få högre status genom att 
Lundavägen och Kronetorpsvägen omvandlas till 
stadsmässiga gator med förtätning längs gatorna, 
stadsmässig utformning och minimering av genom-
fartstrafik samt nya gång- och cykelvägar längs vägar-
na.

Burlövs kommun ska verka för:

• att förtätning och omvandling med arbetsplatser 
och bostäder runt Burlöv station, längs med Lundavä-
gen, Lommavägen och Kronetorpsvägen samt ny-
byggnation i det stationsnära Kronetorpsområdet och 
närmast Åkarps station prioriteras.

• att kostnaderna för byggnationen ska finansieras i 
så stor utsträckning som möjligt genom exploaterings-
projekt och avgifter.

• att underlätta resande med kollektivtrafik och byten 
mellan buss och tåg.

Planprogram
Målsättningar för utvecklingen inom planprograms-
området ligger till grund för förslaget till denna de-
taljplan. Planprogram för Kronetorpstaden godkändes 
av kommunstyrelsen 2020-04-14. 

Kronetorpstaden, den nya stadsdelen i framtidens 
Burlöv, blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva 
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation. 
Området ska bebyggas som kvartersstad med blandat 
bostadsutbud, offentlig och privat service. Trygga och 
trivsamma platser, gator och parker ska locka till ute-
vistelse och fungera som mötesplatserför alla åldrar. 
Stadsparken, skola, idrottsplats och badhus kommer 
att bli viktiga mötesplatser både för boende i Krone-
torpstaden och kommunen i stort. Kronetorpstaden 
ligger mellan Arlöv och Åkarp och begränsas av Södra 
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stambanan och motorvägarna mot Malmö, Lund och 
Helsingborg, omfattar cirka 100 ha.

Stadsdelen planeras för cirka:
• 5 000 bostäder
• 10 500 invånare
• 35 000 m2 BTA kontor, handel och liknande

Det innebär behov av:
• 9-10 parkeringshus
• 5-6 förskolor med 120 barn i varje
• 2-3 grundskolor med 600 elever/skola
• minst 3 fotbollsplaner
• Särskilda boendeformer och annan service.

Södra stambanan kommer vara fullt utbyggd med
fyra spår år 2023. Förutom Pågatåg kommer även
Öresundståg stanna vid Burlövs station, vilket
innebär att stationen blir en pendlarstation med di-
rektförbindelser inom hela Öresundsregionen. Pend-
larstationen och handelsområdet Burlöv Centrum är 
förutsättningen för det kollektivtrafiknära utbyggnads-
området.

44

Alternativ
Planprogrammet visar en struktur och ett innehåll 
som är viktigt att hålla fast vid, men som innehåller 
ett mått av flexibilitet. Utbyggnaden kommer att pågå 
under lång tid och förändringar i samhället kommer 
att ställa nya krav och presentera nya lösningar inom 
ett antal området som kommer att påverka utbygg-
naden.

Infrastruktur med VA och andra ledningar, trafik, 
dagvatten, skyfall m.m. får en huvudstruktur som 
inte kan förändras när den tagit form och utförts. Be-
byggelse och utformning av offentliga rum m.m. kan 
däremot anpassas till nya förutsättningar. Behovet av 
skolor, förskolor och liknande kommer sannolikt att 
bestå och behöva den yta som redovisas. Om mark 
som i planprogrammet är till för exempelvis förskola 
bebyggs med bostäder är det viktigt att en ny lämplig 
tomt för förskola reserveras så att behovet på sikt 
kan täckas.

Diskussioner kring exploateringsgrad, antalet skolor 
och behovet av idrottsplats och bollplaner har lett 
till att alternativa planskisser tagits fram. Skolor, 
bollplaner och idrott är kommunal service för hela 
kommunen. Kronetorpstaden är ett nytt utbyggnads-
område med tillgång till stora sammanhängande ytor. 
Utbyggnaden i kommunen ska enligt översiktsplanen 
ske innanför motorvägarna så att den högvärdiga 
jordbruksmarken utanför dem kan bevaras och 
fortsätta odlas. Det finns goda möjligheter att förtäta 
inom befintliga tätorter, men de ytor som finns att 
tillgå ligger spridda och räcker inte till för ytkrävande 
anläggningar.

Exploatering
Exploateringen i förslaget har ökat från 3500 bostä-
der i samrådshandlingen till 5000 bostäder. Bygg-
nadshöjderna kan komma att förändras framöver 

men den kommunalekonomiska kalkyl som genom-
förts trycker på att stadsdelen måste vara attraktiv 
för att det skatteunderlag som eftersträvas, och där-
med ett positivt ekonomiskt utfall, ska uppnås. Högre 
byggnader kan resultera i fler bostäder och /eller 
större friytor. Fler invånare kräver dock mer kommu-
nal service som tar ytor i anspråk.

Idrottsområde
Idrottsplatsen i Kronetorpstaden byggdes 1993. Den 
innehåller tre elvamannaplaner, en med konstgräs 
och två med gräs, varav en ligger inne i en friidrottan-
läggning. Dessutom finns en grusplan. Idrottsplatsen 
och badhuset är samlokaliserat vilket ses som en 
stor tillgång då lokaler och personal kan samnyttjas. I 
planprogrammet redovisas nya Burlövsbadet, boll-
planer, idrottshall, skolidrott och skola intill varandra. 
Tre bollplaner för elvamannalag föreslås. De kan 
delas upp i sju sjumannaplaner. Dessutom föreslås en 
anläggning för skolidrott, utegym, löparslingor med 
mera. 

När Kronetorpstaden är fullt utbyggd beräknas dub-
belt så många invånare bo i kommunen som idag. 
Det innebär att behovet av friskvård och ytor för 
sport och idrott ökar.  Idrottsplatsen blir en samlings-
plats som används av invånare i alla åldrar. Barn och 
ungdom bör kunna ta sig till den själva, gående eller 
med cykel. Det tillsammans med värdet på jordbruk-
smarken talar för att idrottsplatsen bör ligga i tätor-
ten innanför motorvägarna. 

En lokaliseringsutredning för idrottsområdet redovi-
sas 2020-03-30. I utredningen beskrivs konsekvenser 
av olika lokaliseringsalternativ.

Effekterna av alternativ placering av bollplanerna 
med kringanläggningar har studerats i två alternativa 
skisser, en med placering intill Kronetorpsgård och en 
med anläggningarna utanför motorvägen.

Riskavstånd från
järnvägen 75 meter

Nytt läge för fotbollsplaner

Nytt läge för ytterligare en skola

Byggnader flyttas upp
Sport- och parkeringshus, 
förskola och kvarter

Stadspark

Skola 

Sporthall

Kvartersstruktur

Vallpark

Förskola

Förskola

Förskola

Kronetorps gård

Badhus

Ytterligare 4-5 kvarter, 
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Ca 8000 m2 svämmyta 
försvinner, marken bakom
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som svämmyta
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Alternativ med bollplaner vid Kronetorps gård
Karta ur Planprogram för Kronetorpstaden

Detaljplan
Planområdet är inte detaljplanelagt.

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

I befolkningsprognosen för 2017-2027 görs bedöm-
ningen att födelseöverskottet under perioden kommer 
att ligga på 98 invånare/år. Utgångspunkten i progno-
sen är att 2 435 bostäder beräknas byggas i Burlövs 
kommun under denna period. Under 2017 byggdes 
101 bostäder, vilket lämnar cirka 2 335 bostäder kvar 
under 2018-2027. 

Kommunens planberedskap i kombination med 
framtida utbyggnadsområden pekar på ett högre antal 
byggda bostäder än föregående tioårsperiod. Befolk-
ningsökningen blir härigenom i medeltal cirka 580 
personer per år. Detta skulle ge en befolkning på 24 
000 invånare 2027, men prognosen är osäker. Kom-
munens invånarantal ökade med ca 900 personer, dvs 
drygt 4%, under 2019. 

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. 

Parkeringsprogram 
Parkeringsprogram för Burlövs kommun, 16-03-21, rev 
19-06-17, ska följas. Programmet anger riktlinjer för 
allmän platsmark och kvartermark avseende utform-
ning och antal parkeringar som måste anordnas vid 
ny- och ombyggnad. 
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Ortsanalys
En ortsanalys för Arlöv togs fram 2003 av Scandi-
aconsult AB. Syftet med analysen var att beskriva 
Arlövs karaktär och vad som är viktigt att ta fasta på 
vid utvecklingen av orten. I ortsanalysen ges följande 
rekommendationer för den fortsatta planeringen; tyd-
liggör Arlövs kvaliteter, inlemma Burlövs Center i tät-
orten, ge orten en tydlig avgränsning, utveckla grön-
stråken, minska barriärerna, variera bostadsbeståndet 
och förstärka den historiska knutpunkten korsningen 
Lommavägen – Lundavägen - Dalbyvägen.

Förutsättningar
Platsens historia
Föregångaren till Kronetorps gård, Burlöv nr 1, kallad 
Storegård 3, var fram till 1791-92 placerad i Burlövs 
by. Kring 1770 genomfördes storskifte och partiellt 
enskifte av Burlövs by. Burlöv nr 1 blev tilldelad mark 
i Västre vång och flyttades ut till sin nuvarande plats 
1792-93. 1791 kom gården i löjtnant Carl Christian 
Cronsioe ägo och fick namnet Cronotorp. 

En ny epok i gårdens historia inleddes i början av 
1800-talet, under namnet Kronetorp. Gårdens visade 
sedan en kontinuerlig plats- och brukskontinuitet tills 
motorvägsbygget på 1950-talet delade bruksenheten 
och markvägen till möllan.

Områdets karaktär
Planområdet karaktäriseras av brukad jordbruksmark.

Befintlig bebyggelse, service och 
verksamheter 
Service och verksamheter
I Arlövs centrum, ca 700 meter söder om plan-
området, finns butiker, bibliotek, apotek och Arlövs 
vårdcentral. Burlöv Center, med dagligvaruhandel, 
bageri, diverse butiker och annan kommersiell service, 
ligger på ca 400 meters avstånd från planområdet. En 
livsmedelsbutik finns vid Lundavägen i anslutning till 
området på ca 200 m avstånd. I både Arlöv och Åkarp 
finns kommunala förskolor och skolor. 

Intill stationstorget och Burlöv Center pågår ytterligare 
utveckling av Arlöv. Här planeras kontor och handel 
närmst spårområdet och bostäder mot Hantverkar-
gatan. Ett nytt badhus är under uppförande, och en 
detaljplan för en ny F-6-skola för 600 elever i Krone-
torpstaden har påbörjats.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
ny bebyggelse
Intill planområdet ligger Kronetorps gård vars äldre 
gårdsbebyggelse består av mangårdsbyggnad och två 
flygelbyggnader kring en öppen, naturstenslagd gård 
samt stora stallar/ekonomibyggnader. Norr om gården 
finns två mindre bostadshus. Kronetorps gård är av 
stort kulturhistoriskt värde för området och byggna-
derna beskrivs utförligt i Byggnadsantikvarisk utred-

Kronetorps gård

Kronetorps gård 1945. Planområdet är rödmarkerat.

Kronetorps gård 1973. Planområdet är rödmarkerat.
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ning, Malmö Museer, 2013:004.

“Byggnadernas varierande ålder speglar gårdens an-
vändning under lång tid. I dagens bebyggelse kan man 
avläsa gårdens historia. De stora ekonomibyggnader-
na har tidigare nyttjats för omfattande djurhållning. 
De många bostadshusen, förutom mangårdsbyggna-
den, vittnar om gården som arbetsplats för ett stort 
antal anställda. Gårdens historik skall I framtiden vara 
tydligt avläsbar genom den bevarade äldre bebyggel-
sen och gårdsmiljön. Om den omfattande planerade 
nybyggnationen på markerna runt gården genomförs 
finns det ett stort värde i att bevara gården som en 
länk tillbaka till platsens agrara historia. Gården kan 
även få ett miljöskapande värde som ett variations-
skapande och intressant inslag I en i övrigt nybyggd 
omgivning.“

Söder om ekonomibyggnaderna finns ny bebyggel-
se i form av fyra kringbyggda kvarter vilka flankerar 
Kronetorps allé, samt en kvartersgård med förskola i 
bottenplan. Bebyggelsen utgör etapp I i utvecklingen 
av Kronetorpstaden (Dp245).

Natur och landskapsbild
Geologi
SGU: s kartblad Ser.Ae nr 38 visar berg på en nivå  
mellan ca -40 och -60 m, vilket motsvarar ett djup på 
mellan ca 50 - 80 m under markytan. Undersökningar 
samt SGUs jordartskarta visar lermorän i norra delen 
av planområdet och isälvssediment i södra delen. 
Lermoränen är huvudsakligen siltig/sandig och mycket 
fast. Planområdet bedöms ha goda grundläggningsför-
hållanden. Inför bygglov krävs geoteknisk undersök-
ning för dimensionering av grundläggning och byggna-
der.

Topografi
Planområdet består av jordbruksmark i relativt jämn 
flack lutning från nordost till söder. Den högsta punk-
ten, i nordost, ligger ca 15 m.ö.h. och den lägsta, i 

söder ca 10 m.ö.h. 

Delar av omgivande motorvägar samt befintlig gång- 
och cykelbron över Kronetorpsvägen ligger högre än 
planområdet. 

Grundvatten
Grundvattennivån inom planområdet har uppmätts 
på ett djup av 3,7 m under befintlig markyta. Den fria 
vattenytan låg vid observationstillfället på ett djup av 
2,6 - 3,4 m under befintlig markyta. 

Jordbruksmark och kulturhistorisk miljö
Direkt öster om planområdet löper en gammal mark- 
väg, Möllestigen, mellan Kronetorps herrgård och 
Kronetorps mölla. Möllestigen visar Kronetorps möllas 
historiska anknytning till gården samt gårdens anknyt-
ning till det omgivande jordbrukslandskapet.Detaljpla-
neområdet består av monokulturellt odlad jordbruk-
smark med begränsat naturvärde.

Jordbruksmark ska så långt som möjligt skyddas från 
exploatering. Jordbruksmarken i Burlöv är bland de 
bästa i Sverige för odling ur produktionssynpunkt och 
är klassad som 9-10 på en skala mellan 1-10 där 10 
utgör den högsta kvaliteten. Inom programområdet 
används omkring hälften av marken, cirka 50 ha, som 
jordbruksmark. Eftersom jordbruksmarken i området 
är omgärdad av stora infrastrukturstråk och bebyggel-
se har möjligheterna att driva ett effektivt jordbruk 
med rationella brukningsmetoder försvårats efter-
hand.

Programförslaget medför att jordbruksmarken kom-
mer att tas i anspråk för blandad stad; bostäder, verk-
samheter, parker och gator. Detta kan motiveras bland 
annat av det kollektivtrafiknära läget och att möjlighe-
terna att bruka marken är redan idag starkt begränsa-
de av de infrastrukturbarriärer och den bostadsbebyg-
gelse som redan idag finns i och omkring området.

Burlövs kommun har i Framtidsplanen formulerat en 
tydlig strategi för hur anspråk på jordbruksmark ska 
hanteras, det vill säga att intresset att bygga bostäder 
ska ha företräde mellan Västkustvägen och Stock-
holmsvägen och att jordbruksintresset har företräde 
mellan Stockholmsvägen och Sege å. Kommunens 
strategi syftar till att hushålla med marken så att den 
används till det som är mest lämpligt samtidigt som 
den säkerställer att minskningen av jordbruksmark är 
kontrollerad.

Kronetorps allé
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Parken öster om planområdet

Natur och grönstruktur
I den tidigare detaljplanen för etapp I finns flera 
landskaps- och vegetationselement som både enskilt 
och tillsammans bidrar till en värdefull naturmiljö. 
Kronetorps allé, parken och ädellövskogen har höga 
naturvärden, är biotopskyddade, samt utgör del i 
grundstrukturen för området som helhet.

Parken, öster om aktuellt planområde, är en an-
lagd tät, mogen ädellöv/blandskog med framför allt 
bokträd. Här finns även flera äldre, solitära träd och 
en damm. Parken övergår söderut i en tät, mogen, 
vildvuxen ädellövskog med tvåskiktat bestånd och 
rik fauna. I öster kantas parken och ädellövskogen av 
en trädrad med gamla lönnar, askar, lindar och ekar. I 
anslutning till trädraden återfinns multnande ved som 
hyser insekter och svampar. En yngre trädrad, domi-
nerad av ask, omgärdar gårdsområdet, parken och 
skogsområdet. 

Norr om naturparken ligger en öppen naturyta med 
ängsgräs omgiven av äldre ekar. Här anlades under 
2019 en förskolegård, som utanför ordinarie verksam-
hetstid är öppen för allmänheten.

Anslutningspunkter för dagvatten, Ramböll, 2020-03-15

Trafik 
Kollektivtrafik
Tågstationen, Burlövs station, ligger inom 15 minu-
ters gångavstånd från planområdet. Pågatåg, mellan 
framför allt Malmö och Lund, stannar i dagsläget på 
stationen från tidig morgon till sen kväll, en gång i 
halvtimmen i vardera riktning.

Burlövs station är under ombyggnad. År 2023 finns 
fyra spår på sträckan Lund-Malmö och dagens halv-
timmestrafik utökas till tiominuterstrafik samt frek-
vent direktförbindelse till Köpenhamn, Göteborg m.fl.. 
Då ombyggnaden är klar får hela Öresundsregionen 
goda förbindelser till Burlöv då både Öresundståg 
och Pågatåg kommer att stanna på Burlövs station. 

Utvecklingen av stationsområdet, kvarteret Hanna och 
Burlöv Centrum, innebär bla möjlighet för fler butiks-
lokaler i bottenvåningar närmast stationen samt buss-
hållplatser med förbindelser till Staffanstorp, Lomma, 
Lund och Malmö.

Regionbussar trafikerar Lundavägen med närmsta 
busshållplats intill Kronetorps Allés utfart mot Lunda-
vägen, ca 200 m från Kronetorp gård.

Busslinje 127 mellan Nordanå-Särslöv-Staffanstorp 
och busslnje 130 mellan Lund-Åkarp-Malmö trafikerar 
området och har idag busshållplats vid Burlöv Center, 
cirka 400 m från Kronetorp gård. Resvägen är ca 15 
minuter till Malmö och Staffanstorp och ca 25 minuter 
till Lund.

Busslinje 172, Malmö C - Arlöv - Staffanstorp - Genarp, 
med hållplats vid Dalbyvägen, nås från planområdet 
via gång- och cykelbro över Kronetorpsvägen.

Flygtrafik
Planområdet finns inom Malmös, Ljungbyheds samt 
Ängelholms MSA (Minimum Sector Altitude)-yta. Flyg-
hinderanalys har utförts (Luftfartsverket, 2021-01-20). 
Luftfartsverket som sakägare av CNS-utrustning har 
inget att erinra mot förslaget.

Gång- och cykeltrafik 
Det finns utbyggda cykelvägnät i Svenshögsområdet 
och längs med Lundavägen som ansluter via gång- 
och cykelbron över Kronetorpsvägen till Möllestigen. 
Dessa kan lätt kopplas samman med planområdet.



14

Planbeskrivning – Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, etapp IIDP 268
KS/2017:64

Granskningshandling 2021-02-08

Gator, angöring och trafikflöden
Arlöv ligger i ett frekventerat kommunikationsstråk 
med nära anslutning till flera för regionen betydel- 
sefulla vägar. Kronetorpstaden omgärdas av trafikleder 
med höga trafikflöden.  I Kronetorp trafikplats, öster 
om planområdet, möts E22 (Lund-Malmö) och E6/E20 
(Köpenhamn-Helsingborg). 

Region Skåne visar i sin senaste befolkningsprognos 
att befolkningen i kommunerna längs E6:an kommer 
att öka med 103 779 personer fram till år 2029. De 
större ökningarna förväntas ske i Lunds kommun 
(18 350 personer eller 17,7 % av befolkningsökning-
en längs E6), Malmö (38 393 personer eller 37,0 % 
av befolkningsökningen längs E6) och Helsingborg  
(28 073 personer eller 27,0 % av befolkningsökningen 
längs E6). Ökningen i Burlövs kommun prognostiseras 
till 1562 personer eller 1,5 %, alltså en förhållandevis 
liten del av befolkningsökningen längs E6:an. 

Motorvägarna E6 och E22 är hårt belastade och en 
rad utredningar visar på hur situationen utvecklats 
över tid och hur den antas bli framöver i olika scenari-
os. Det är högst sannolikt att belastningarna på dessa 
vägar kommer att öka framöver, men Burlövs kommun 
anser att utbyggnaden av Kronetorpstaden inte kom-
mer att vara huvudskälet till detta. 

De historiska vägkopplingarna, Lundavägen och 
Kronetorpsvägen har en viktig roll i det övergripande 
vägnätet samt fungerar som stommen i Arlövs gatu-
nät. Angöring till Kronetorps gård och de nya bostads-
kvarteren sker idag från Lundavägen till Kronetorps 
allé, som leder vidare runt gården och vidare österut 
under E22.

För beräkning av vilken påverkan utbyggnaden kan 
medföra har en övergripande trafikalstringsberäkning 
genomförts (Ramböll, 2018-10-16). Utredningen är 
utförd för prognosår 2030 med flöden på det övergri-
pande vägnätet hämtat ur Trafikverkets Sampers-mo-
dell. Trafikalstringsprognosen ska ses i perspektivet att 
planområdets närhet till Burlövs station och busstrå-
ket längs med Lundavägen ger goda förutsättningar 
för kollektivt resande, vilket kan ersätta en del av 
bilresandet.

Analyserna i rapporten är gjorda för en framtida 
situation då hela området är utbyggt. Ingen av de tre 
korsningarna längs Kronetorpsvägen har en utform-
ning som är anpassad eller fungerar för kommande 
bebyggelse, och de olika korsningarna behöver därför 
byggas ut. Utformningen längs Kronetorpsvägen är 
inget trafikmässigt problem i sig, utan bör styras av 

hänsyn till ytor, stadsbild och behov att prioritera som 
i detta fall framkomligheten och säkerheten för gåen-
de och cyklister. 

Exploateringen i Kronetorpstaden innebär ökade 
trafikflöden till och från det aktuella planområdet. De 
ökade lokala trafikflödena, hastighetsnedsättningar 
samt nya korsningar och ny utformning av Lundavägen 
innebär ökade restider. Lundavägen får då en funktion 
som uppsamlingsgata istället för genomfartsgata och 
korsningen mellan Kronetorpsvägen och Lundavägen 
belastas inte av oönskad genomfartstrafik. 

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Marken inom planområdet har brukats som odlings-
mark under lång tid och ingen känd bebyggelse har 
funnits i den aktuella delen av fastigheten. Ingen föro-
renad mark har påträffats inom planområdet.

Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon 
påträffats. Hela kommunen har normalriskmark för 
radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kBq/m3. 
Geotekniskt utlåtande (Ramböll, 2010-05-17) visar 
att uppmätta radonhalter är låga, varför planområdet 
klassas som lågriskområde och inga särskilda åtgärder 
erfordras. Kommunen rekommenderar generellt att 
byggnader utförs med radonskyddad grundläggning.

Lukt
Luktstörningar kan förekomma i samband med göds-
ling av åkrarna.

Buller
Hela Krometorpsområdet är bullerutsatt från järnväg, 
motorväg samt lokalgator. En bullerutredning har 
utförts (Ramböll, 2019-05-06). Denna visar att det inte 
kan byggas bostäder utan bullerskyddsåtgärder inom 
planområdet så riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
vid fasad innehålls. Bebyggelseförslaget är utformat 
med stängda eller delvis stängda innergårdar vilket 
här skapar möjlighet till bullerskyddade uteplatser. 
Detta tillsammans med bullerskyddsåtgärder längs 
motorvägen och järnvägen ger innergårdar där riktvär-
dena innehålls.

Klimatanpassning
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagits fram 
(Ramböll, 2020-05-08) som visar hur dagvatten och 
skyfall kan hanteras inom hela stadsdelen.
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Farligt gods
De riskkällor som påverkar planområdet är Krone-
torpsvägen och E22 som är transportleder för farligt 
gods. En riskutredning för planområdet har tagits fram 
(ÅF, 2017-03-31). 

Barriärer i form av bullervall/skärm ska fungera både 
som avåkningsskydd och invallning. Den föreslagna 
bullervallen mot avfartsrampen från motorvägen upp-
fyller dessa kriterier, medan bullerskärmen mot E22 
ska utformas så att den även agerar avåkningsskydd, 
vilket säkerställer att fordon stannar på vägbanan i 
händelse av olycka. Avåkningsskyddet ska utföras tätt 
i obrännbart material för att fylla funktionen som 
invallning, Utredningen visar att det inte krävs något 
skyddsavstånd till Kronetorpsvägen. 

Inom 80 m från E22 rekommenderas inga person-
intensiva verksamheter. Lämpliga verksamheter är 
mindre kontor samt parker. På ett avstånd längre än 
40 m krävs inga åtgärder kopplade till brandfarlig väts-
ka. För att byggnader, som placeras i direkt anslutning 
till farligt godsleder, ska bli mer motståndskraftiga mot 
explosioner rekommenderas det att dessa utförs som 
stabila byggnder i exempelvis betong eller tegel. Detta 
gäller byggnader närmast vägen. Föreslagen bebyggel-
sen ligger knappt 100 m från E22.

Risken, i samband med planförslaget, ligger inom 
ALARP-området avseende individrisk och samhälls-
risk i området. Byggnader inom 70-150 m från farligt 
godsled, som inte är skyddade av annan byggnad med 
minst samma byggnadshöjd, ska förses med nödstopp 
på ventilationen samt friskluftsintag placerat högt och 
vänt bort från närmaste transportled. För byggnader 

på större avstånd (>150m) ska friskluftsintag placeras 
högt och vänt ifrån närmaste transportled.

Dagsljus 
Bebyggelsen i förslaget består av kvarter med många 
olika förutsättningar. Eftersom buller och risk är krav 
som ställs i miljöbalken samt PBL har dessa varit 
vägledande i framtagandet av detaljplanen. Kvar-
terens form och volym har formats efter befintlig 
infrastruktur samt de buller- och riskkällor som E6 och 
Södra stambanan utgör. Generellt har lägenheterna i 
planförslaget med fönster mot allmänna platser och 
större innergårdar goda ljusförhållanden, men ljusför-
hållanden i hörn och lägre våningsplan mot innergår-
dar kan behöva studeras närmare. Dagsljus regleras i 
Boverkets byggregler (BBR) i hälsokapitlet i avsnittet 
6:3 Ljus.

Exempel på åtgärder som kan förhöja dagsljusfaktorn:
• Placering och storlek av balkonger och fönster: Si-
doskjutna balkonger som inte täcker hela fönsterpar-
tiet kan förbättra insläpp av ljus, högt sittande fönster 
släpper in ljus längre in rummet mm.)
• Ljus fasad eller fasad med ljusreflekterande egen-
skaper

Exempel på möjliga kompensationsåtgärder :
• Balkonger/ uteplats för tillgång till solljus i direkt 
anslutning till lägenheten
• Gemensamma tillgängliga uteplatser med möjlig-
het till längre vistelse (bostadsgård m upphöjd terrass, 
takterrasser) med extra goda ljusförhållanden under 
större del av året
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Planförslag

Övergripande förslag/ 
gestaltningsprinciper
Den nya bebyggelsen inom andra etappen av Krone-
torp 1:1 uppförs söder om den första utbyggnadsetap-
pen. Planförslaget omfattar ett variationsrikt område 
med ca 750 bostäder i flerbostadshus som är mellan 
4 och 13 våningar höga. Planförslaget har omarbetats 
sedan samrådet, och husen längs siktstråket mellan 
Kronetorps gård och Kronetorps mölla har ersatts med 
en mer nedtonad utformning som vänder sig utåt mot 
det öppna landskapet och motorvägen. Husen står 
riktade mot möllan och lätt förskjutna i förhållande 
till varandra i kanten av den öppna naturmarken, och 
visar sambandet som finns tvärs över E22:an mellan 
Kronetorps mölla och gården.

Planförslaget omfattar en relativt tätbebyggd och ur-
ban struktur med nära kopplingar till naturlandskapet 
och den angränsande parken. Gatorna är trädplante-
rade, är trygga för oskyddade trafikanter och är utfor-
made för att vara trivsamma platser att vistas längs. 
Mitt i området finns ett torg med butiks- och caféloka-
ler i husens bottenplan, och gångfartsområden kring 
torget begränsar biltrafiken närmast husen. Närheten 
till Kronetorpsvägen och motorvägen mellan Malmö 
och Lund gör det särskilt viktigt att minska upphoven 
till buller inom de nya kvarteren och därför finns de 
allra flesta parkeringsplatserna i parkeringshusen i 
direkt anslutning till Kronetorpsvägen.

Hela Kronetorpstaden ingår i riksintresseområdet för 
kulturmiljö, vilket bland annat innebär att det ställs 
högre krav på utformning och materialval än i andra 
sammanhang. En utgångspunkt i detta avseende är 
Kronetorps gårds välbevarade bebyggelsemiljö som 
är ett uttryck för 1700-talets förindustriella storgårds-
jordbruk. Dessa är uppförda i traditionella material 
som putsat tegel, gult tegel och falurött trä. Ny bebyg-
gelse kan utföras i andra material, men ska samtidigt 
utformas med  hänsyn till dessa förutsättningar efter-
som påtaglig skada inte får orsakas på riksintresset.

Ny bebyggelse
Planområdet har en urban kvartersstruktur med 
byggnader i 4-13 våningar inklusive indragna takvå-
ningar som ger skydd mot buller och vind samt med 
goda ljusförhållanden. Inom gårdskvarteren är bygg-
nadshöjden lägre i söder för att ge kvartersgårdarna 
bättre solinfall. 

Större bostadskvarter planeras med inre gårdsrum. 
Bottenvåningar belägna längs infartsgatan och mot 
torget planeras för verksamheter och publika lokaler 
med minsta rumshöjd på 3,5 m.  De inre kvarteren 
har öppna gårdsrum mot söder och sydost. Höjderna 
är relaterade till befintlig marklutning på ca 2 m från 
nordöst till söder, dvs. byggnadshöjden är lägre i norr, 
vid anslutning till befintliga kvarter (etapp I) och högre 
i söder, samt sinsemellan placerade för att skapa ett 
förhållande, och utsiktspunkter, mellan bebyggelsen 
och landskapet.

Bebyggelsen längs parken följer västra kanten av 
siktstråket mot Kronetorps mölla och består av dels 
fristående flerbostadshus och dels slutna kvarter. 
Kvarteret i söder tillåter centrumverksamhet, bostä-
der och kontor, och det norra kvarteret förskola och 
bostäder. De fristående byggnaderna mellan kvarteren 
innehåller endast bostäder.

I nordligaste delen av planområdet planeras en för-
skola med entréer och förskolegård mot Möllestigen, 
trädgårdsparken och naturparken. På så sätt finns 
goda förutsättning för väderskyddad naturnära utevis-
telse för barnen. I detta kvarter är den södra byggna-
den endast en våning för att optimera ljusinfall mot 
innergården. Förskolan rymmer ca 120 barn. Förskole-
gården ger plats för 35 m2 / barn inom naturmarken 
och skall gestaltas så det öppna siktstråket bibehålls. I 
den utförda bullerutredningen (Ramböll, 2019) redovi-
sas det generella behovet av bullerskydd samt redo-
visar vilka områden som är mest påverkade av buller. 
De ekvivalenta ljudnivåerna för skolans föreslagna 

Kronetorpsmöllan

2020-09-14 /JT

Alternativ 4: Öppnare vinkel och ytterligare sänkning av byggnaderna längs siktlinje/sikttriangel; vy från nordost (1/3)
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Vy över planområdet från söder med Kronetorpsvägen i förgrunden (Tengbom)

Vy över planområdet från nordväst (Tengbom)
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friytor inom planområdet beräknas till mellan 50 och 
60 dB(A) 2 meter över mark och med 4 meter höga 
bullerskydd längs Södra Stambanan och E6/E22. Dessa 
värden överskrider Naturvårdsverkets riktvärden vilket 
utgör en förutsättning för den fortsatta prövningen. 
Bygglov för förskolan är villkorat mot bullerskyddens 
genomförande. Den norra delen av kvarteret möter 
upp befintliga byggnader i höjd och här tillåts förutom 
förskola/skola även centrumverksamheter som t.ex. 
vårdcentral, tandläkarmottagning och daglig verksam-
het.

I planområdets södra del längs Kronetorpsvägen upp-
förs ett slutet, större kvarter som barriär mot kors-
ningen med motorvägen för att begränsa bullersprid-
ning vidare in i planområdet. Det är nödvändigt att 
uppföra detta kvarter först för att ge förutsättningar 
för den vidare bostadsbebyggelsen längs siktstråket. 
Kvarteret används för bostäder, kontor och centrum-
verksamhet. 

Byggnaderna nordväst om det slutna kvarteret i söder, 
längs Kronetorpsvägen, används för parkering och 
bostäder kombinerat med handel och/eller kontor. Fa-
saderna ut mot Kronetorpstaden används med fördel 
som skyltfönster, ska vara upplysta, inbjudande och 
signalera stadsmiljö.

I bostadskvarteren ska alla entréer vara tillgänglighets-
anpassade och placerade mot gaturummen. Flera, 
minst två per kvarter, skall vara genomgående. Majori-
teten av lägenheterna skall ha balkong samt ljusinfall 
från mer än ett väderstreck. Balkonger och burspråk 
kan finnas över förgårdsmark på samtliga plan.

Byggnaderna ger goda förutsättningar för gröna tak 
och takterrasser med utsikt mot det öppna landskapet 
på andra sidan motorvägen. Förslaget har varierat 
taklandskap med platta tak och sadeltak med vinklar 
i intervallet 20 till 30 grader. Komplementbyggnader 
och förskolan förses med vegetationsklädda tak. Sol-
paneler placeras på tak och får inte förorsaka bländ-
ning av vägtrafikanter.

I Arlöv är byggnader med både puts och mönster-
murade tegeldetaljer i fasad vanliga, och planom-
rådets husfasader utförs i puts och/eller tegel med 
inslag av accentuerande material. Teglet kan slammas 
eller glaseras kulört i valda ytor och/eller stråk. Puts, 
tegel, glas och trä dominerar fasaderna, men avvikan-
de material i begränsad omfattning får finnas. "Gröna 
väggar", dvs vegetationsklädda fasader, antingen på 
eller intill fasad, välkomnas i området för att bidra 
till minskat buller samt för att ta hand om luftburna 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Hur kopplingen mellan Kronetorps gård och Krone-
torps mölla hanteras är en viktig fråga i planförslaget.  
Riksintresset för kulturmiljö omfattar stora delar av 
Arlöv, och i detta fallet läggs fokus på att förtydliga 
och förstärka det visuella sambandet mellan gården 
och möllan. 

Byggnadernas höjder och volymer begränsas mot 
stråket och bildar tillsammans en sida som uppfattas 
som öppen, och bidrar till att presentera och synliggö-
ra den historiska miljön med dess olika samband med 
omgivningarna.

Grönstruktur
Natur
Planområdet gränsar till Kronetorps gårds park och 
en f.d. jaktpark som utgörs av en äldre bokskog med 
ädellövinslag. Parken är planlagd som allmän plats och 
naturpark i Dp 245. 

Vy mot Kronetorpsmöllan längs siktstråkets mitt (Tengbom)

partiklar. 

Kulörval utgår från byggnaderna på Kronetorps gård 
och den omgivande vegetationen; gult, ockra, grått, 
bruten vit samt skogens dova gröna och bruna kulörer.

Vy mot Kronetorpsmöllan längs fasaderna mot siktstråket 
(Tengbom)
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Odling
Odling sker på gårdar, tak och i grönområden. Stads-
odling bidrar till att skapa aktivitet och intresse för 
området, innan och efter det att området tas i anspråk 
för nya byggnader. Mer permanent odling kan finnas 
på både gårdar och tak för att bidra med ekologika, re-
kreativa och sociala värden. För att möjliggöra odling 
på tak måste byggnaderna utformas med ett hållfast 
takbjälklag och utrymmen för skrymmande transpor-
ter och förvaring.

Grönska på byggnader och gårdar
Inne i kvarteren skall gårdsrummen vara lummiga och 
ge möjlighet till både rofylld vistelse och lek för stora 
och små. Gårdarna planeras som parkgårdar med 
inhemska svenska träd, buskar och perenner, inspire-
rade av allmogeträdgårdar. 

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

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

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

Allmänna platser
Kvartersstrukturen omges av allmän platsmark; nya 
allmänna gator, mötesplatser där gator och stråk binds 
samman, ett mindre torg som binder samman de 
centrala gångfartsstråken, samt ett vegetationsklätt 
dagvattenstråk. 

Torget gestaltas med lekskulptur, sittytor, vattenstråk, 
accentuerande ljussättning och omges av gårdskvar-
ter. Kvarteren mot torget har bred förgårdsmark med 
plats för mindre caféservering eller annan serviceverk-
samhet med behov av ytor utomhus. Gaturummen 
flankeras av stamträd och trädgrupper. Häckpartier 
och solitärbuskar används för identitetsskapande och 
inramning av mötesplatser som förses med trädtak.

Vy längs lokalgatan parallellt med Kronetorpsvägen 
(Tengbom) 

Utformningen av allmän mark ska ägnas särskild 
omsorg. Odlingsmarkens goda förutsättningar för 
växtlighet utnyttjas för omfattande trädplanteringar 
som skapar gröna gaturum, bidrar till en attraktiv 
miljö, infiltration av vatten med reningseffekt (genom 
exempelvis skelettjord, växtbäddar och/eller svackdi-
ken) samt hastighetsdämpning. Gång- och cykelytor 
tillgänglighetsanpassas. På tvärgatorna där ytorna 
korsar varandra bör ytbeläggningen för det långsam-
maste trafikslaget användas.

Torget i planområdets mitt; volymstudie (Tengbom)

Biofilter i gatumiljö, Tyskland (foto Göteborg Stad)
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Röd linje visar trafikstråk och blå pil planområdets infart.

Trafik 
Gång- och cykel
Kopplingar mellan befintliga gång- och cykelvägar och 
planområdet växer fram i takt med att Kronetorpsta-
den byggs ut. Gång- och cykelnätet ska vara gent och 
prioriterat samt tillgänglighetsanpassat. Det befintliga 
cykelvägnät längs Lundavägen och i Svenshögsom-
rådet kan knytas till planområdet via plankorsning. 
Längs den befintliga markvägen, Möllestigen, finns 
en gång-/cykelväg som, via befintlig cykelbro över 
Kronetorpsvägen, ansluter till Svenshögsområdet med 
förskolor/skolor och vidare till Arlövs centrum. 

Inom planområdet har infartsgatan och södra kvar-
tersgatan separat cykel- och gångtrafik. Övriga kvar-
tersgator, varav några är gångfartsgator, har bland-
trafik vilket regleras genom lokala trafikföreskrifter. I 
närområdet finns flera promenadstråk; längs Möllesti-
gen, genom bokskogen, via delar av parken och kring 
dagvattendammarna. 

Kollektivtrafik
Pågatågsstationen i Arlöv ligger inom 10-15 minuters 
gångavstånd från planområdet. Här, samt längs Lunda-
vägen, stannar även flertalet regionbussar. De korta 
avstånden till buss och tåg ger mycket goda förutsätt-
ningar för pendling med kollektivtrafik. 

Motortrafik
Biltrafiken inom planområdet har begränsats och 
föreslås primärt trafikmatas från Kronetorpsvägen via 
en ny medföljande infartsfil. Trafikalstrande verk-
samheter förläggs till in- och utfartsgatan och södra 
kvartersgatan.

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

Fordonsparkeringar placeras i parkeringshus vid infar-
ten, dvs längs den södra kvartersgatan, samt under de 
södra kvarteren, för att minimera sök- och genomfart-
strafik och därigenom minska bullret. Minskad biltrafik 
bidrar även till en säkrare och mer attraktiv trafikmiljö 
för gående och cyklister. Planförslaget medger parke-
ringshus med flexibel användning, kombinerad med 
verksamheter, då parkeringsbehovet framöver beräk-
nas minska i detta kollektivtrafiknära läge. 

Parkeringsbehovet för boende i flerbostadshus är 
enligt kommunens p-norm till 0,9 bilplatser/lägenhet, 
samt besöksparkering med 0,1 bilplatser/lägenhet. Av 
dessa ska 2-3% vara för funktionshindrade. Successivt 
införande av bilpool sänker parkeringsbehovet med 
ytterligare 20%, dvs 0,1-0,2 bilplatser per lägenhet. 
För att få tillgodoräkna sig minskningen krävs att ex-
ploatören, via avtal, förbinder sig till bilpool i 5 år. Om 
bilpoolen upphör måste parkeringsbehovet tillgodo-
ses enligt kommunens p-norm.

För verksamheter har parkeringsbehovet beräknats 
till 14 bilplatser/1000 m2 BTA inklusive två bilplat-
ser/1000 m2 BTA för besökare. Parkeringsbehovet 
är beroende av i vilken mån verksamheter etableras. 
Behovet har, utifrån kommunens p-norm, beräknats 
till 835 p-platser. Innan permanenta parkeringar är 
byggda anordnas tillfällig markparkering enlig norm 
inom planområdet. 

Gator och angöring 
Planområdets huvudgata, och tillika gräns i väster, 
sträcker sig från Kronetorpsvägen till den nya bebyg-
gelsen vid Allén. Den gestaltas som en stadsgata med 
en trädrad i mitten. Från gatan leder en kvartersgata 
runt området. Övriga gator är mindre kvartersgator 
och gångfartsgator.
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När Kronetorpstaden växer fram kommer Kronetorp-
svägen att omvandlas till en stadsgata, men fortsätt-
ningsvis även fungera som trafikled med transporter 
till Burlövs Företagsby och som länk mellan motor-
vägarna. Genom att skapa ett gaturum där Krone-
torpsvägen övergår från trafikled till stadsgata sänks 
hastigheterna i trafiken. Utformningen ska bidra till att 
skapa en säker miljö för korsande oskyddade trafikan-
ter. Korsningen mot Kronetorpsvägen har i dagsläget 
inte en utformning som är anpassad eller fungerar för 
den tillkommande bebyggelsen i planförslaget.

Buller och störningsskydd
Bullerskydd bestående av bullervall och bullerskärm 
uppförs från korsningen E22/Kronetorpsvägen till 
påfarten till E22 (Dp245). Intill Kronetorpsvägen kom-
mer bebyggelsen att fungera som bullerskärmen och 
hastigheten längs Kronetropsvägen planeras sänkas till 
40 km/h. 

Föreslagna bullerskyddsåtgärder är baserade på 
områdets förutsättningar och dimensionerat för att 
ljudnivån utomhus som helhet inte ska överskrida 
riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsfa-
sad. Sammanhängande bullerskyddsåtgärder planeras 
utföras utmed en längre sträcka mellan E22s korsning 
med Kronetorpsvägen och till stor del utmed motor-
vägspåfarten till E22. Genom att det slutna kvarteret i 
södra delen av planområdet och två byggnader längs 
Kronetorpsvägen agerar bullerskydd åt övrig bebygel-
se i planförslaget beräknas riktvärden för bostäder och 
förskola klaras. 

Utifrån områdets karaktär och Burlövs kommuns 
tillgång på överskottsmassor prövas i första hand bul-
lervallar utmed motorvägnätet. På sammanhängade 
sträckor där det inte finns utrymme till vallar prövas 
bullerskärmar. Längs påfartsrampen till E22 finns 
idag en naturlig slänt där en vall kan placeras som en 
fortsättning på denna. Utformningen sker i samarbete 
med Trafikverket.

Åtgärder som krävs för planförslagets genomförande 
omfattar:
• hastighetsbegränsning på gator
• bullerskydd mot motorvägar och järnväg utförs för 

att även reducera risk 
• parkeringshus och byggnader med verksamheter 

placeras närmast genomfartsgator och järnväg för 
att hantera både risk och buller

• åtgärder i fasad som förstärkning av byggnader 
och placering av öppningsbara fönster och dörrar

• placering av friskluftsintag vänds från riskkällan

Behov av varningssystem kan komma att krävas.
 

Teknisk försörjning
Infrakulvert
Infrakulvert  innebär en prefabricerad lösning som 
bidrar till minskade framtida kostnader för drift och 
underhåll genom att framtida grävningsarbeten mins-
kar då samtliga ledningar (el, fiber, fjärrvärme, avlopp, 
vatten och sopsug) placeras tillgängligt i en upp till 3,5 
m i diameter stor plastkulvert. Med all infrastruktur 
samlad på samma ställe frigörs mer byggbar mark och 
genom att även placera sopsug i kulvert minskar även 
störningar kopplade till sopbil då dessa inte behöver 
framföras i området.

Vatten och avlopp (pumpstation)
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns 
utbyggt i Arlöv, men inom planområdet finns inga led-
ningar. För etapp I (Dp245) är ledningsnätet utbyggt 
och anslutet till befintligt nät. Nya ledningar läggs med 
anslutning till befintligt VA-nät i södra delen av plan-
området vid Kronetorpsvägen. Läge, kapacitet samt 
anslutningspunkter för hela Kronetorpstaden utreds 
och utformas i samarbete med VA Syd.

I enlighet med utredningarna, Dagvattenutredning för 
planområdet (Ramböll, 2018-09-18) och Dagvatten- 
och skyfallsutredning (Ramböll, 2020-05-08), krävs 
fördröjning av dagvatten. För att minska risken för 
översvämning vid skyfall skall fördröjning ske både på 
kommunal och privat mark. På kommunal mark ska 
fördröjning och utsläpp av dagvatten från området 
begränsas till 1,5 l/s / ha. Rekommenderad fördröjning 
på privat mark är 20 l/s ha. 

Planområdet upptas idag av åkermark och saknar 
dagvattenledningar. Planförslaget innebär att ytor 
inom planområdet bebyggs samt hårdgörs. Dagvattnet 
leds till en dagvattendamm planerad i planområdets 
sydöstra lågpunkt. Fördröjning sker huvudsakligen i 
områdets naturmark via vegetationsklätt svackdike, 
dagvattendamm och översvämnings-/fördröjningsyta 
för skyfall. Dammen placeras i ängsmark vid lågpunk-
ten av planområdets södra del. Öppen dagvattenhan-
tering som exempelvis biofilter prioriteras i de större 
gaturummen och torgytor.

El, fjärrvärme, gas (nätstation)
El ombesörjs genom E.ON. Ett befintligt ledningsstråk 
finns i planområdets södra del inom allmän platsmark 
(se grundkartan). Nya transformatorstationer krävs 
inom planområdet. Kronetorp Park har anlagt internt 
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Förfarande
Planförslaget följer kommunens översiktsplan och 
Planprogram för Kronetorpstaden (2020-04-14). 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då 
förslaget inte är med förenligt med Länsstyrelsens 
granskningsyttrande över översiktsplanen. Utbyggnad 
enligt planförslaget förutsätter att relevant buller-
skydd etablerats innan bygglov kan ges.

Tidplan och genomförandetid
Detaljplanen beräknas bli antagen av kommunfull-
mäktige under 2021. Genomförandetiden är 5 år från 
det datum detaljplanen vunnit laga kraft. 

Huvudmannaskap
Burlövs kommun ska vara huvudman för allmänna 
platser inom planområdet. Vid byggnation är kommu-
nen, genom VA-Syd, huvudman för vattentjänster.  

Ansvarsfördelning 
Burlövs kommun ansvarar för utbyggnaden av allmän 
platsmark, vilken bekostas av exploatören. Exploa-
tören ansvarar för att erforderliga tillstånd inhämtas 
innan exploatering påbörjas.

Marklov
Marklov krävs för fällning av träd. Träd får endast 
fällas vid sjukdom eller risk för skada. Träd ska ersät-
tas med minst två nya med omkrets >25 cm 1 m ovan 
mark.

Avtal
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal upprättas och justeras innan an-
tagande av detaljplanen. Servitutsavtal mellan kom-
munen och fastighetsägaren skall uppdateras eller 
avslutas.

Andra avtal
Parkeringen i parkeringshus kan, till vald del, samnytt-
jas vilket då regleras via avvtal mellan fastighetsägare 
och kommun eller annan intressent.

geotermiskt fjärrvärmenät som byggs ut för planområ-
det. Ledningar placeras i infrakulverten.

Bredband
Kronetorp Park har anlagt internt fibernät i samarbete 
med Telia. Ett befintligt ledningsstråk finns i planområ-
dets östra del inom allmän platsmark. Detta byggs ut 
för planområdet.

Avfall
En avfallsutredning är utförd i samråd med VA-Syd och 
FTI, 2018-09. VA-syd ansvarar för avfallshantering av-
seende mat- och restavfall för hushåll och FTI ansvarar 
för förpacknings- och tidningsinsamling. Förslagsvis 
ansluts området till ett sopsugssytem.

Geoteknik och grundläggning
Geoteknisk utredning
SGU: s kartblad Ser.Ae nr 38 visar berg på en nivå 
mellan ca -40 och -60 m, vilket motsvarar ett djup på 
mellan ca 50 och 80 m under markytan. Undersök-
ningar samt SGUs jordartskarta visar lermorän i norra 
delen av planområdet och isälvssediment i södra 
delen. Lermoränen är huvudsakligen siltig och sandig 
samt mycket fast. 

Grundvattennivån inom planområdet har uppmätts 
på ett djup av 3,7 m under befintlig markyta. Den fria 
vattenytan låg vid observationstillfället på ett djup av 
2,6 - 3,4 m under befintlig markyta.

Planområdet bedöms ha goda grundläggningsförhål-
landen. Inför bygglov krävs geoteknisk undersökning 
för dimensionering av grundläggning och byggnader.

Markföroreningar
Inom planområdet har inga markföroreningar 
påträffats.
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Konsekvenser
En miljökonsekvensbeskrivning togs fram i arbetet 
med Del av Kronetorp 1:1, Etapp I (Dp 245) vilken 
angränsar, och i norr och öster avgränsar, området 
för detta planförslag. Planförslaget innebär att jord-
bruksmark tas i anspråk för blandad bebyggelse med 
bostäder, inslag av handel, skola och delvis publika 
verksamheter. Bebyggelsen består av byggnader i 
varierande storlek, två till åtta våningar. sydväst om 
Kronetorp gård. Gården och dess natur- och parkom-
råden bevaras i enlighet med Dp245. 

Planområdet redovisas i Framtidsplan för Burlövs 
kommun, ÖP 12, som det största föreslagna planera-
de, aktuella utbyggnadsområdet i kommunen. I områ-
det har stora infrastrukturella investeringar gjorts för 
det, i långsiktig regional samt kommunal planering, 
utbyggnadsområde med blandad stadsbebyggelse i 
stationsnära läge. Den sammanvägda bedömningen 
blir att förslaget innebär god hushållning med mark 
trots att jordbruksmark ianspråktas. 

Miljökonsekvenser
Miljöbedömning
Enligt 5 kapitlet 18 § Plan och bygglagen (PBL) ska 
de bestämmelser om miljöbedömningar och miljö- 
konsekvensbeskrivningar av planer och program som 
finns i 6 kapitlet 11, 18 och 22 § miljöbalken (MB) 
tillämpas, om genomförandet av planförslaget kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Miljökvalitetsnormer
Utredningar gällande dagvatten, skyfall och höjder 
(Dagvatten- och skyfallsutredning för planprogram 
Kronetorpsstaden, Ramböll 2018-12-14, PM Masshan-
tering, Ramböll, 2019-05-17, samt Kompletterande 
dagvattenutredning, Ramböll, mars 2020) har genom-
förts. Alnarpsån är recipient för dagvattnet och har 
klassningen ”dålig ekologisk status” samt ”uppnår ej 
god kemisk status”. Det är därför viktigt att i planarbe-
tet säkerställa att vattenkvaliteten inte försämras i ån. 
Alnarpsån är dock recipient för flera större områden 
uppströms och belastningen från Kronetorpsområdet 
är förhållandevis liten idag. En utbyggnad av området 
medför att stora ytor hårdgörs och tas i anspråk för 
bebyggelse. I detta skede finns ytor avsatta för fördröj-

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Fastighetsplan erfordras inte. Genomförande av pla-
nen kräver att nya fastigheter bildas genom avstyck-
ning av kvartersmark. Mark inom allmän platsmark 
ska tillfalla kommunen och fastighetsregleras till kom-
munal fastighet. Exploatören ansöker om fastighets-
bildning. Fastighetsbildning utförs av Lantmäteriverket 
och detaljplanen kan nyttjas som underlag.

Kommunen får lösa in mark som enligt en detaljplan 
ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger 
med fastighetsägaren (6 kap. 13 § PBL). Kommunen 
är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om 
fastighetsägaren begär det (14 kap. 14 § PBL). 
 
Gemensamhetsanläggning kan skapas genom att 
prövning i lantmäteriförrättning.

Ledningsrätt, servitut
Ledningar för el, tele och bredband finns inom plan-
området. E.On har servitut för kraftledning, och Bur-
lövs kommun för ledningar som belastar fastigheten.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska frågor
Ekonomiska frågor i samband med genomförandet 
av planen regleras genom exploateringsavtal mellan 
Burlövs kommun och Kronetorp Park AB.

Kostnader för planläggning
Plankostnadsavtal har slutits mellan kommunen och 
Kronetorp Park AB.

Fastighetsbildning och inrättande av gemensamhets-
anläggning genomförs på initiativ och bekostas av 
exploatör.

Kommunala kostnader
Ökade driftkostnader för allmän platsmark kommer 
att belasta kommunen. 

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
En geoteknisk undersökning skall genomföras av  
exploatören, innan projekteringsarbetet påbörjas.
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ning av dagvatten i strukturen.

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kap 
miljöbalken gäller för svaveldioxid, bly, kvävediox-
id, kolmonoxid och partiklar (PM 10). För luft visar 
uppmätta halter i kommunen på förhållandevis låga 
värden. I de flesta fall ligger den allmänna luftföro-
reningshalten med stor marginal till lagkraven. Den 
trafikökning som planen medför bedöms vara försum-
bar. Den största risken för överskridande av miljökva-
litetsnormer för luft i samband med utbyggnaden av 
Kronetorpstaden är att dessa överskrids i Malmö stad. 
Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, som är den 
mest aktuella normen, har inte överskridits i Malmö 
stad sedan 2013 och åtgärdsprogrammet som beslu-
tades 2007 (uppdaterat 2011) har därför beslutats 
att upphöra. Med tanke på de senaste årens rådande 
halter, exploateringens kollektivtrafiknära läge och de 
åtgärder Burlövs kommun har genomfört eller plane-
rar att genomföra bedöms vidare utredningsbehov 
inte föreligga.

Hälsa och säkerhet
Omgivningsbuller, störningar
Kronetorpsområdet omgärdas av trafikleder med 
höga trafikflöden. Trafikbullerbullerutredning, Tyrens, 
2018-04-19, påvisar att omgivningsbuller kommer 
från järnvägen, E22, E6, Kronetorpsvägen samt Gamla 
Lundavägen. Kronetorpsvägen planeras som stadsgata 
med hastighetsbegränsning satt till 40km/h. 

Uppskattningsvis innebär det färdigutbyggda planför-
slaget en ökning med ca 1600 fordon/dygn (från ca 
166 000 till 167 500). Det stationsnära läget beräknas 
medföra högt nyttjande av kollektivtrafik och därmed 
balansera trafiktrycket. 

Enligt Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyg-
gelse, SFS 2017:359, är grundkravet att dygnsekviva-
lent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA 
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäl-
ler istället att Leq 65 dBA inte bör överskridas utanför 
fasad. Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av 
rummen lokaliseras mot sida med högst Leq 55 dBA / 
Lmax 70 dBA. På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 
dBA. 

Utredningen visar att byggnader placerade längs 
Kronetorpsvägen skyddar området så riktvärdena kan 
hållas. I kvartershusen kan alla våningsplan innehålla 
lägenheter om de får en genomgående planlösning 
med minst hälften av rummen mot ljuddämpad sida. 

riskreducerande åtgärder som hastighetsbegränsning 
på gator, bullerskydd mot motorvägar och järnväg 
samt placering av byggnader med verksamheter när-
mast genomfartsgator och järnväg. Detta är förutsätt-
ningar för att hantera både risker och buller. Åtgärder i 
byggnadernas fasader i form av förstärkningar, place-
ring av friskluftsintag och varningssystem kan också bli 
aktuellt. Verksamheter i området får inte vara störan-
de.

Etapp I, DP 245, innefattar en sammanhängande 
bullerskyddsåtgärd utmed sträckningen mellan E22s 
korsning med Kronetorpsvägen och till del längs 
motorvägspåfarten vid E22. Bullerskyddet består av 
bullervall och bullerskärm vilkas färdigställande villko-
rarde bygglovet.

Förskoleverksamhet bedrivs sedan 2019 intill planom-
rådet. Verksamhetsutövaren har av Miljö- och bygg-
nämnden förelagts om försiktighetsmått (2019-12-04) 
gällande bland annat ljudnivån utomhus i enlighet 
med Naturvårdsverkets riktvärden för buller på skol-
gård från väg- och spårtrafik. I den föreslagna byggrät-
ten för skola/förskola kan dock fortsätta prövas under 
förutsättning att den pågående förskoleverksamheten 
inom fastigheten Kronetorp 1:15 kan uppfylla kraven 
som ställts i föreläggandet enligt ovan gällande utom-
husbuller.

Risker (farligt gods mm), skyddsavstånd
Riskkällor som påverkar planområdet är Kronetorpsvä-
gen och E22 där det går farligt gods. 

Gjord riskutredning (ÅF 2017-03-31) visar att det inte 
krävs något skyddsavstånd till Kronetorpsvägen.  Ris-
ken i det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom 
ALARP-området avseende individrisk och samhällsrisk. 

Utredningen anger även exempel på åtgärder;
• hastighetsbegränsning på gator
• bullerskydd mot motorvägar och järnväg utförs för 

att även reducera risk 
• parkeringshus och byggnader med verksamheter 

placeras närmast genomfartsgator och järnväg för 
att hantera både risk och buller

• åtgärder i fasad som förstärkning av byggnader 
och placering av öppningsbara fönster och dörrar

• placering av friskluftsintag vänds från riskkällan
• eventuellt varningssystem

Föreslagen bebyggelsen ligger knappt 100 m från E22. 
Inom 80 m från E22 rekommenderas det inga person-
intensiva verksamheter. På ett avstånd >40 m krävs 
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intresset omfattar större delen av Arlöv, som är en ort 
där tydliga ”årsringar” avspeglar de olika utvecklings-
perioderna. Kronetorpstaden kommer att bli nästa 
etapp. Riksintresset omfattar även jordbrukslandska-
pet där Kronetorps herrgård representerar ett viktigt 
brukningscenter. Motorvägarna har skiljt gården och 
dess marker åt sedan 1950-talet.

I arbetet med att tillgodose riksintresset för kulturmil-
jö som området är del av, har en analys av kulturmil-
jön i Arlöv genomförts. Den påbörjande utbyggnaden 
av Kronetorpstaden innebär att det historiska och 
kulturella sambandet bibehålls. I den befintliga miljön 
kring Kronetorp herrgård finns flera kvalitéer och ka-
raktärer som planförslaget tagit fasta på och utvecklar.
Byggnaderna, allén, trädgården, parken och möllan 
visar gårdens och platsens historia.

Planens föreslagna bebyggelse placeras med respekt-
avstånd till Kronetorp herrgårdspark samt f.d. jaktpark 
och markerar visuellt den historiska axeln mellan herr-
gården och möllan i form av ett öppet siktstråk utan 
byggnader eller hög vegetation. 

Kommunen bedömer att den föreslagna detaljplanens 
förändring inte innebär påtaglig skada på upplevelsen 
av eller det visuella intrycket av Kronetorp herrgård.

Fornlämningar
Planförslaget innebär Ingen påverkan på fornlämning-
ar. Förundersökningen visar att inom planområdet 
har all nödvändig dokumentation kunnat genomföras 
inom ramen för förundersökningen. Eventuella dolda 
fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen 
(SFS 1988:950). Om det påträffas fornlämningar i 
samband med markarbeten ska arbetet omedelbart 
avbrytas och länsstyrelsen underrättas.

Ekonomiska konsekvenser
Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av den 
part som initierar åtgärden. 

Konsekvenser för kommunen
De delar av fastigheten som planläggs för allmänna 
ändamål övergår i kommunalt huvudmannaskap.

Konsekvenser för fastigheter
De delar av fastigheten som planläggs för allmänna 
ändamål övergår i kommunalt huvudmannaskap.

inga åtgärder kopplade till brandfarlig vätska. Detta 
gäller byggnader närmst vägen som rekommenderas 
utföras som stabila byggnader i exempelvis betong 
eller tegel. Byggnader 70-150 m från farligt godsled, 
som inte är skyddade av annan byggnad med minst 
samma byggnadshöjd, ska förses med nödstopp på 
ventilationen samt friskluftsintag placerat högt och 
vänt bort från närmaste transportled. På större av-
stånd skall friskluftsintag placeras högt och vänt bort 
från närmaste transportled.

Natur- och kulturmiljö
Naturmiljö och biologisk mångfald
Exploateringen innebär att jordbruksmark ianspråktas. 
Kommunen har i Översiktsplanen tagit ställning för 
riksintresset, anläggning för järnväg innanför motorvä-
garna, i 2030-bebyggelsescenariot. Inom stationsnära 
mark bedömer kommunen att tät blandad bebyggelse 
är den lämpligaste markanvändningen. Utanför mo-
torvägarna bedömer kommunen, trots stationsnära 
läge, att riksintresse för kulturmiljö och odlingsmarken 
ska värnas för framtiden. 

Planförslaget innebär att dagens monokulturella 
jordbruksmark omvandlas till förgårdsmark, bostads-
gårdar, mötesplatser, dagvattenstråk som i hög grad är 
vegetationsklädda med träd, häckar, buskage, mark-
täckare och ängs-/gräsytor samt att planområdets ga-
tor och del av Kronetorpsvägen förses med stadsträd. 
Ny dagvattendamm samt dagvattenstråk anläggs och 
ska gestaltas med växtlighet som tillför ökad biologisk 
mångfald. Åtgärderna medför att förutsättningarna för 
ökad biologisk mångfald blir bättre och nya biotoper 
kan etableras.

Stadsbild/ landskapsbild
Planomådet är beläget på flack, vagt söderlutande 
jordbruksmark med nivåskilnad, från norr på ca 15 
m.ö.h. till söder på söder på ca 10 m.ö.h. I norr anslu-
ter förslaget direkt till Kronetorp Parks nya bostads-
kvarter med 15 meters höjd och blir successivt lägre 
längs det sluttande markplanet mot Kronetorpsvägen. 
Planerad bebyggelse relaterar även till naturparken i 
öster som med sitt höga trädbestånd bildar fond till 
hela området.

Kulturmiljö och kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse
Burlövs kommuns Framtidsplan tar ställning för att 
bygga stationsnära bostadsbebyggelse i riksintresset 
för kulturmiljö i Kronetorpsområdet som helhet. Riks-
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Fastighet Påverkan
Kronetorp 1:1 Fastigheten regleras till 

Tågarp 17:1.

Sociala konsekvenser
Befolkning, service och social hållbarhet
Planförslaget ger förutsättning för ca 750 nya bostä-
der med blandade upplåtelseformer och varierade 
lägenhetsstorlekar. Utvecklingen av bostadsområdet 
ger kommunen nya invånare och utvecklingspotential 
då ökat befolkningsunderlaget medför att befintligt 
utbud av service och varor kan bibehållas och utveck-
las samt ger förutsättningar till ett breddat utbud av 
varor och tjänster. Verksamheterna kan samverka och 
utvecklas över tid. Därmed ökar även antal arbetsplat-
ser I kommunen.

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

Vid utarbetande av planförslaget har hänsyn till 
barns intressen, behov och situation i enlighet med 
barnkonventionen tagits då planen ger möjlighet till 
en god boendemiljö med skyddade gröna gårdsrum. 
Biltrafiken inom området begränsas, då merparten 
parkeringarna är förlagda till byggnader längs Kro-
netorpsvägen. Området är försett med förskola och 
gång- och cykelvägar till skolor och dagligvaruaffär, för 
trygg vistelse och rörelse.

I och med kommunens utbyggda kollektivtrafik kan 
biltrafiken generellt minska och en tryggare och mer 
trafiksäker miljö skapas. Förbättrade möjligheter att 
resa kollektivt ökar även äldre barns möjlighet att resa 
utan att vara beroende av skjutsande föräldrar.

Säkerhet, tillgänglighet och trygghet
Byggnader och vistelseytor planeras vara tillgängliga 
och uppfylla gängse normer. Tillgänglighetsparkering 
ska finnas i anslutning till entréer. Markplanering 
inom planområdet avseende höjdsättning, lutning och 
material ska utföras med beaktande av tillgänglighets-
aspekter.

Det är en grundläggande rättighet att alla ska känna 
sig trygga i samhället. Med trygghet menas att alla 
känner sig trygga i sitt hem och i det offentliga rum-
met. Med fler människor som rör sig ute och som ser 
ut över en gata eller ett torg ökar tryggheten. Trygghet 
förutsätter även en säker trafikmiljö för gående och 
cyklister samt god belysning som medverkar till trygga 
rörelsestråk.

Medverkande 
Planarbetet har utförts av tillväxtavdelningen 
genom stadsarkitekt Joel Tufvesson och planarkitekt 
Gesa Hildebrand på uppdrag av kommunstyrelsens 
planutskott. I arbetet har även tjänstepersoner från 
miljö- och bygglovsavdelningen deltagit.

Elin Tängermyr   Joel Tuvfesson
Tillväxtchef   Stadsarkitekt
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Planarkitekt
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