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Meddelanden och delegationsbeslut KS 2017-09-20 

Ärendebeskrivning
Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
nr 18/17 Angående föreläggande om yttrande i mål nr M 3765-16

Dnr KS/KF 2016:59.410
nr 19/17 Uppdrag åt ombud inför förestående återupptagande av årsstämma i Öresunds 

vattenvårdsförbund  
Dnr KS/KF 2017:147.042

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen
nr 99-122/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
              styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
nr 123/17 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling

Dnr KS/KF 2017:266.009
nr 124-130/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
              styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
nr 18/17 Upptagande av lån, Kommuninvest

Dnr KS/KF 2016:224.045

Delegationsbeslut fattade av personalchefen
nr 35/17 Förhandling enligt MBL § 11 angående organisationsförändring på serviceavdelningen 

inom kontorsservice, interna vaktmästeri- och tryckerifunktion, förhandlingsprotokoll 
nr 5/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 36/17 Förhandling enligt MBL § 11 angående organisationsförändring på serviceavdelningen 
inom kontorsservice, interna vaktmästeri- och tryckerifunktion, förhandlingsprotokoll 
nr 6/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 37/17 Förhandling enligt MBL § 11 angående arbetsbrist p g a organisationsförändring på 
serviceavdelningen inom kontorsservice, interna vaktmästeri- och tryckerifunktion, 
förhandlingsprotokoll nr 7/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2017-09-13
Kansliavdelningen
Vår referens: Ingrid Grönkvist
Direkttel: /RedigerareTelefon/
E-post: ingrid.gronkvist@lomma.se
Diarienr: /Ärendebeteckning/
Er referens:
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nr 38/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 8/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 39/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 9/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 40/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 10/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 41/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 14/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 42/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 15/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 43/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 17/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 44/17 Överläggning inför lönerevision 2017, förhandlingsprotokoll nr 20/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

nr 45/17 Förhandling enligt MBL § 11 och LAS § 29 angående verksamhetsanpassning inom 
integrationsverksamheten 2017, förhandlingsprotokoll nr 21/2017
Dnr KS/KF 2017:7.002

              
Protokoll från sammanträde 2017-08-16, 2017-08-23, 2017-08-30 och 2017-09-05--06 med 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till beslut
- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.

 

Ingrid Grönkvist 
Assistent
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 167   KS KF/2016:362 - 410 
 
 

Ansökan om utökat LONA-bidrag för LONA-projektet 
"Reservatsbildande av Pråmlyckan" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun avser att bilda ett kommunalt naturreservat av området 
"Pråmlyckan" som är ett cirka 7 hektar stort tätortsnära naturområde beläget strax 
norr om Lomma centrum. I samband med reservatsbildningen genomför Lomma 
kommun naturinventeringar inom området. För genomförandet av 
reservatsbildningen har Lomma kommun ansökt hos länsstyrelsen om medel från den 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA). 
 
I ansökan 2016 anges en kostnad för områdesskyddet på totalt 150 000 kr 
(åtgärdsnummer 1; 50 000 kr, åtgärdsnummer 2; 40 000 kr och åtgärdsnummer 3; 60 
000 kr) av dessa är 75 000 beviljade som bidrag och 75 000 som medfinansiering från 
kommunen. Ungefär 100 000 av dessa används för att anställa en projektledare att 
arbeta med processen och framtagandet av dokumenten vilket motsvarar ca 2,5 
månaders projektanställning för en projektledare.  
 
Detta har visat sig vara för kort tid på grund av att området trots sin relativt 
begränsade storlek är mycket komplext. Lomma kommun ansöker därför om 
ytterligare 50 000 kr i bidrag (medfinansiering 50 000 kr, alltså totalt 100 000 
ytterligare i projektbudget). Det skulle motsvara en total projektlängd på ungefär 5 
månader vilken är en mer rimlig arbetsinsats och medger en mer realistisk tidsplan. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-08-28 från planeringschef och miljöstrategiskt ansvarig 
‒ Skrivelse 2017-09-11 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun ansöker om ytterligare 50 tkr i utökat LONA-bidrag för LONA-

projektet "Reservatsbildande av Pråmlyckan". 
‒ Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av kommunens medfinansiering 

på ytterligare 50 tkr är beaktat i budgetförslaget för år 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 168   KS KF/2016:363 - 410 
 
 

Ansökan om utökat LONA-bidrag för LONA-projektet 
"Reservatsbildande av Kustdammarna" 

 
 

Ärendebeskrivning 
Lomma kommun avser att bilda ett kommunalt naturreservat av området 
"Kustdammarna" som är ett cirka 20 hektar stort kustnära naturområde beläget strax 
norr om Lomma centrum. I samband med reservatsbildningen genomför Lomma 
kommun naturinventeringar inom området. För genomförandet av 
reservatsbildningen har Lomma kommun ansökt hos länsstyrelsen om medel från den 
Lokala naturvårdssatsningen (LONA). 
 
I ansökan 2016 anges en kostnad för områdesskyddet på totalt 150 000 kr 
(åtgärdsnummer 1; 50 000 kr, åtgärdsnummer 2; 40 000 kr och åtgärdsnummer 3; 60 
000 kr) av dessa är 75 000 beviljade som bidrag och 75 000 som medfinansiering från 
kommunen. Ungefär 100 000 av dessa används för att anställa en projektledare att 
arbeta med processen och framtagandet av dokumenten vilket motsvarar ca 2,5 
månaders projektanställning för en projektledare. Detta har visat sig vara för kort tid 
på grund av att området trots sin relativt begränsade storlek är mycket komplext. 
Lomma kommun ansöker därför om ytterligare 50 000 kr i bidrag (medfinansiering 50 
000 kr, alltså totalt 100 000 ytterligare i projektbudget). Det skulle motsvara en total 
projektlängd på ungefär 5 månader vilken är en mer rimlig arbetsinsats och medger en 
mer realistisk tidsplan. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-08-28 från planeringschef och miljöstrategiskt ansvarig 
‒ Skrivelse 2017-09-11 från ekonomichefen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Lomma kommun ansöker om ytterligare 50 tkr i utökat LONA-bidrag för LONA-

projektet "Reservatsbildande av Kustdammarna". 
‒ Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av kommunens medfinansiering 

på ytterligare 50 tkr är beaktat i budgetförslaget för år 2018. 
 
______________________ 
 
Sändlista 





7 
Kommunstyrelsen 
2017-09-20

Ärende 7



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 9 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 169   KS KF/2017:259 - 001 
 
 

Uppföljning av reglemente för intern kontroll samt anvisningar för 
intern kontroll 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lomma kommuns Reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det 
övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen.  
Nuvarande reglemente för intern kontroll reviderades senast av kommunfullmäktige 
2015-10-22 och befintliga anvisningar till reglemente för intern kontroll reviderades av 
kommunstyrelsen 2015-09-23.  
 
I samband med föregående års uppföljning av reglementet för intern kontroll 
konstaterades att ingen revidering behövde göras. Sedan dess har Lomma kommuns 
grafiska profil ändrats. Lomma kommuns Reglemente för intern kontroll samt 
Anvisningarna till reglemente för intern kontroll föreslås anpassas till kommunens nya 
färger, typsnitt, logga och bilder. Innehållsmässigt föreslås inga förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-09-06 från verksamhetsutvecklare 
‒ Reglemente för intern kontroll 
‒ Anvisningar till reglemente för intern kontroll 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen godkänner den nya grafiska profilen i Reglemente för intern 

kontroll och Anvisningar till reglemente för intern kontroll. 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Uppföljning av ”Reglemente för intern kontroll” samt ”Anvisningar till reglemente för 
intern kontroll”

Enligt reglemente för intern kontroll (§2) har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret att tillse att 
det finns en god intern kontroll i kommunen. 

Nuvarande ”Reglemente för intern kontroll” reviderades senast av kommunfullmäktige 2015-10-22 och 
befintliga ”Anvisningar till reglemente för intern kontroll” reviderades av kommunstyrelsen 2015-09-23. 

Förra året (2016-09-13) konstaterades det av kvalitetsutvecklare att ingen revidering behövdes då 
omfattande ändringar gjordes under 2015. Sedan dess har den grafiska profilen ändrats och därför har 
även ”reglemente för intern kontroll” samt ”Anvisningarna till reglemente för intern kontroll 
”genomgått en förändring och anpassat sig till kommunens nya färger, typsnitt, logga och bilder. 
Innehållsmässigt har inga förändringar gjorts. 

Förslag till beslut
- KSAU rekommenderar KS att godkänna de nya grafiska ändringarna i ”Reglemente för intern kontroll” 
samt ”Anvisningar till reglemente för intern kontroll” 

Elin Westerberg
Verksamhetsutvecklare

Kommunstyrelsen 2017-09-06
Utvecklingsavdelningen 
Vår referens: Elin Westerberg
Direkttel: 0733411591
E-post: Elin.westerberg@lomma.se
Diarienr:      
Er referens:      
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FÖRFATTNINGSSAMLING 
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

Syfte med reglementet
1 § Syfte

Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en 
tillfredställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att 
följande mål uppnås:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

• Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Organisation av intern kontroll
2 § Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
internkontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom 
kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens behov. Därvid ska 
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. Kommunstyrelsen bestämmer 
också om de kommungemensamma kontrollaktiviteterna. Kommunstyrelsen ska, med 
utgångspunkt från nämndernas återrapportering och revisorernas granskningsrapport, 
utvärdera kommunens samlade arbete med intern kontroll. Kommunstyrelsen kan även 
besluta om eventuella åtgärder. 

3 § Nämnderna

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att; 

• En organisation upprättas för den interna kontrollen
• Plan för intern kontroll, som bygger på en riskanalys, antas för varje kalenderår.

4 § Förvaltningschefen

Inom respektive nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att det finns 
förutsättningar för en god intern kontroll i förvaltningen. I detta ansvar ligger att vederbörande 
ska leda det interna kontroll arbetet och driva det framåt. Förvaltningschefen ansvarar för att 
upprätta en god förvaltningskultur inom förvaltningens verksamhetsområde, vilket är viktigt 
för att uppnå en god intern kontroll och måluppfyllelse. Med god förvaltningskultur avses de 
faktorer som påverkar kulturen inom en förvaltning såsom ledarskap, attityder, 
ansvarsfördelning, engagemang mm.  



Förvaltningschefen är skyldig att minst en gång per år rapportera till nämnden om hur arbetet 
med den interna kontrollen fortlöper. Om allvarliga risker eller händelser uppstår ska dessa 
direkt rapporteras till nämnden. Förvaltningschefen ska agera då eventuella brister upptäcks 
och åtgärda dessa. 

5 § Verksamhetsansvariga

De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa 
antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om 
reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de anställda arbetar mot 
uppställda mål och att arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till den som 
nämnden utsett.

6 § Övriga anställda

Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning. 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad eller till 
den som nämnden utsett.

Uppföljning av intern kontroll
7 § Styrning och uppföljning av intern kontroll

Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra 
riskbedömningar för sin verksamhet.

8 § Intern kontrollplan

Varje nämnd ska senast mars (innevarande år) anta en särskild plan för intern kontroll. Plan 
för intern kontroll ska tillsammans med riskbedömningen överlämnas till kommunstyrelsen.  

9 § Uppföljning av intern kontrollplan

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till 
nämnden i den omfattning som fastställts i intern kontrollplan. Uppföljningsrapporten ska 
innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet. 

10 § Nämndens rapportskyldighet

Nämnden ska senast i februari rapportera resultatet från uppföljningen av den interna 
kontrollen (avseende förgående år) inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer.

11 § Kommunstyrelsens skyldigheter

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ 
till sådana. En samlad bild av nämndernas arbete med intern kontroll ska redogöras i 
årsredovisningen och ska överlämnas från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen.
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1 INLEDNING

För att arbeta effektivt med intern kontroll i en kommun krävs det att det är känt vad det är och hur 
förtroendevalda och tjänstemän förväntas arbeta i denna process. Anvisningarna till intern kontroll 
syftar till att klargöra vad intern kontroll är och hur Lomma kommun ska arbeta med detta och ska även 
tjäna som en plattform för nämndernas och förvaltningarnas fortsatta arbete med intern kontroll. 

Intern kontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och handlar om att arbeta proaktivt till 
förändringar som sker och drabbar verksamheten istället för att agera reaktivt när risken eller händelsen 
redan uppstått. Det handlar om att planera, genomföra, följa upp och förbättra kommunen så att de 
olika verksamheterna når sina ekonomiska mål och verksamhetsmål. Det är viktigt att samtliga anställda 
känner till intern kontroll och vad det innebär. Det ligger således på ledare i organisationen att 
informera sina anställda om detta. 

I dessa anvisningar kommer vi gå igenom vad intern kontroll är, vilka ansvarsroller som finns samt gå 
igenom det de olika kontrollkomponenterna av intern kontroll. Till dessa anvisningar finns ”Praktisk 
guide till intern kontroll” som exempelvis innehåller en lathund till hur vi använder vårt ledningssystem 
Stratsys i vårt arbete med intern kontroll.
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2 VAD ÄR INTERN KONTROLL?

Intern kontroll innebär att se över de rutiner och system som syftar till att; 

 trygga tillgångarna i en kommun
 säkerställa att lagarna efterlevs
 minimera risker eller hot mot organisationen
 säkra att resurser används på rätt sätt, dvs. att de används enligt tagna beslut
 säkra en god redovisning och att skydda förtroendevalda
 skydda anställda från oberättigade misstankar1

Intern kontroll är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och är således inte något separat 
sidoprojekt som sker vid sidan om den ordinarie verksamheten. Intern kontroll ska vara integrerad i 
verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål. Detta 
innebär att alla i en kommun, såväl de förtroendevalda som tjänstemän på olika sätt är involverade i 
arbetet med intern kontroll för att uppnå följande:  

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel” 2

Det finns således olika aspekter att ta hänsyn till avseende intern kontroll då det omfattar 
organisationens mål, ekonomi och lagar som ska följas. 

En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet avser att organisationen säkerställer att operativa 
och finansiella mål verkställs och följs upp och samtidigt säkrar sina tillgångar mot förlust. 

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten avser intern och extern finansiell 
redovisning och information om organisationen (ex, årsredovisning, delår, kvartalsrapport mm). 
Redovisningen ska baseras på aktualitet, transparens, tillförlitlighet och andra villkor som anges av 
tillsynsmyndigheter, lagar, politiska beslut eller föreskrifter.  

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. avser efterlevnad av lagar och förordningar 
såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter som ska följas. 3

Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel avser att organisationen aktivt genom 
arbete med intern kontroll säkrar en god redovisning och skyddar förtroendevalda och anställda från 
oberättigade misstankar. 

1 Roland Svensson utbildning 26 mars Lomma kommun
2 Lomma kommuns reglemente för intern kontroll
3 COSO. 2013:3
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2.1 ANSVARSROLLER 
Kommunfullmäktige: Fullmäktige är det organ som sätter de övergripande målen för kommunen. 
Fullmäktige har inte ansvar för den interna kontrollen, detta ansvar ligger istället på kommunstyrelse, 
nämnder och fullmäktigeberedningar. Fullmäktige utser därför revisorer som granskar om den interna 
kontrollen är god i dessa organ för att säkerställa att de arbetar utefter kommunfullmäktiges direktiv. 

Kommunstyrelse: Kommunstyrelsen har ett ansvar för att leda och samordna kommunen och ha uppsikt 
över nämnderna. Detta innebär att kommunstyrelsen kan göra påpekande, komma med råd och 
synpunkter på ett arbete som en annan nämnd gör, men kan dock inte häva beslut som en nämnd gjort. 
Detta gäller även för kommunala verksamheter och företag. Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att en intern kontrollorganisation 
upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens behov. Därvid ska 
förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas. Därför gäller ”Anvisningar för Lomma 
kommuns arbete med intern kontroll” för alla nämnder. Kommunstyrelsen ska i samband med 
nämndernas uppföljning av intern kontroll utvärdera samtliga nämnders uppföljningsrapporter och i de 
fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen har även att ansvara för att informera 
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen är även det organ 
som bestämmer de kommungemensamma kontrollaktiviteterna. Dessa är områden som samtliga 
nämnder ska ha särskilt fokus på under årets arbete med planen för intern kontroll. 

Nämnder: Enligt kommunallagen 6 kap. 7§ ska; ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs enligt med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 3 kap. 16§ har lämnats över till någon annan”. 

Detta innebär att det är nämnderna som ytterst har ett ansvar för att det ska finnas en god intern 
kontroll inom deras verksamhetsområde. Det står dock inte specificerat i lagen hur intern kontroll ska 
bedrivas, detta är upp till varje nämnd. I Lomma kommuns reglemente för intern kontroll ansvarar 
nämnden för att; en organisation upprättas för den interna kontrollen och att en plan för intern kontroll 
upprättas för varje år. Varje nämnd antar varje år i mars en plan för intern kontroll som avser det 
påbörjade året. I denna ska det stå specificerat vilka risker och kontrollmoment som nämnder avser att 
kontrollera, en riskbedömning ska vara gjord, hur ofta kontrollmomentet ska följas upp, vem som 
ansvarar för det och när det ska återrapporteras. Nämnden ska, senast i februari rapportera resultatet 
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Plan för 
intern kontroll ska ta sin utgångspunkt från den analys som gjordes i uppföljningsrapporten. 

Förvaltningschefen: Förvaltningschefen är högsta chef i den verkställande verksamheten och har därför 
ett ansvar att se till att det finns förutsättningar för en god intern kontroll i förvaltningen och driver 
arbetet framåt. Exempelvis ansvarar förvaltningschefen för att det finns en god kultur som tillåter en 
granskning av den egna verksamheten. Förvaltningschefen har ansvar för att minst en gång om året 
rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen fortlöper. Uppstår det allvarliga risker 
eller händelser ska dessa tas upp direkt till nämnden när de uppstår. Förvaltningschefen ska agera då 
eventuella brister upptäcks och åtgärda dessa.
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Verksamhetsansvariga: Verksamhetsansvariga ledare har en skyldighet att informera om intern kontroll 
och säkerställa att regler och anvisningar för intern kontroll följs. Vidare ska de arbeta för att alla 
anställda arbetar mot uppsatta mål och arbetsmetoder som bidrar till en intern kontroll. 

Övriga anställda: Övriga anställda har en skyldighet att följa regler och anvisningar för intern kontroll. 
Brister i den interna kontrollen som uppmärksammas ska rapporteras till närmaste chef eller annan 
ansvarig. 4

3 FEM KONTROLLKOMPONENTER FÖR INTERN KONTROLL

Under 1980-talet uppstod ett antal börs- och förskingringsskandaler i USA. I efterskalvet av skandalerna 
tillsattes en kommission från fem revisionsorganisationer som skulle utreda bakomliggande orsaker till 
bedrägeri och undersöka hur företag kan säkerställa en god intern kontroll för att undvika liknande 
skandaler i framtiden. Kommissionen leddes av styrelsens ordförande James C. Treadway och blev 
därför döpt till Treadway kommissionen, även kallat COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission). 1992 kom COSOs ramverk för intern kontroll som bestod av fem 
kontrollkomponenter som kommissionen menade krävdes för att åstadkomma en god intern kontroll. 
Dessa är; kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktivitet, information/kommunikation och uppföljning. 

4 Svensson 2012 & Lomma kommuns reglemente för intern kontroll
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3.1 KONTROLLMILJÖ
Kontrollmiljön är grunden för att de resterande kontrollkomponenterna ska fungera. En god 
kontrollmiljö grundar sig dels på att det finns upprättade reglementen, anvisningar och andra 
styrdokument, dels grundar sig kontrollmiljön på en kultur i organisationen där värderingar 
framhävs och skillnader mellan rätt och fel utstakas. Till detta krävs att det etableras en gemensam 
värdegrund i organisationen där etiska värden är klargjorda och att samtliga chefer vet vad som är 
accepterat eller ej. Värdegrunden för Lomma kommun lyfter fram följande ledord: Ansvar, 
Öppenhet, Respekt och Tydlighet. Det är viktigt att samtliga ledare och anställda i kommunen 
känner till värdegrunden och gör den levande i organisationen. Kontrollmiljön är beroende av att det 
finns god kompetens kring vad intern kontroll är och hur det ska arbetas med, hur förvaltningen 
agerar då risker uppstår och hur man rapporterar och åtgärdar dåligt fungerade processer och 
rutiner.  5

5 Svensson 2012 & Lomma kommuns värdegrund

Tips!
Läs ”Praktisk guide till intern kontroll” där vi förtydligar 
värdegrundens ledord (ansvar, öppenhet, respekt och 
tydlighet).
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3.2 RISKANALYS
Risker är händelser som kan påverka en organisation att nå sina målsättningar. Riskanalysen är ett 
strategiskt verktyg inom ramen för den interna kontrollen för att organisationens mål ska uppnås.  
Riskanalys handlar om att identifiera möjliga hot, prioritera dem och därefter hantera dem. En 
riskanalys handlar inte om att eliminera alla typer av hot mot en verksamhet. En verksamhet måste 
ta ett visst risktagande för att utvecklas. En riskanalys handlar om att vara medveten om möjliga 
händelser som kan påverka verksamheten och hantera och kontrollera de allvarligare riskerna, 
medan andra risker accepteras. 

En riskanalys ska aldrig göras av en ensam person, ex. förvaltningschef, istället ska flera personer 
med god kännedom om verksamheten engagera sig i riskanalysen. Riskanalysen görs dock oftast på 
ledningsnivå, därför kräver en god riskbedömning en dialog mellan chefer på ledningsnivå och 
individer längre ner i organisationen. Finns det en god kontrollmiljö i organisationen finns det även 
en kultur som tillåter en ärlig och kritisk granskning av den egna verksamheten. Att försvara ett 
riskområde eller titta på det med optimistiska ögon kan få stora konsekvenser om det inte hanteras 
på rätt sätt. Utgå från uttrycket ”vad vill vi inte läsa om i tidningen” när förvaltningen gör sin 
riskanalys. Intern kontroll grundar sig på ledningens bedömning av en risk och hur denna ska 
hanteras. Detta är en svaghet och en styrka på samma gång. Styrkan ligger i att ledningen utifrån sin 
kännedom om verksamheten kan göra rätt riskbedömningar och därmed genomföra effektiva 
insatser för att minimera att en allvarlig risk uppstår. Svagheten uppstår dock när riskbedömningen 
inte gjorts effektivt vilket leder till felaktiga och ibland resurskrävande insatser som inte minskar 

eller förebygger en risk för organisationen. 

En riskanalys ska vara levande i organisationen. Därför ska en riskanalys göras fortlöpande under 
året och i samband med stora händelser som påverkar organisationen. Minimum är en gång om året 
i samband med att plan för intern kontroll tas. 

Genom en riskanalys kategoriseras riskerna och prioriteras för att sedan hanteras. En väl genomförd 
analys innebär även ett välarbetat underlag för en plan för intern kontroll som förtroendevalda 
sedan kan ta beslut om. 
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3.2.1 Riskinventering
Riskinventering handlar om att identifiera och kartlägga relevanta risker som är kopplade till 
viktiga processer eller mål.  Riskinventering handlar om att inventera risker, prioritera dem, 
kvantifiera riskerna för att sedan hantera dem. Risker kan kategoriseras på olika sätt. Risker kan 
kategoriseras utifrån vilket av de fyra övergripande målen mot intern kontroll som de utgör ett 
hot mot. 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
 Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel 

Risker kan även kategoriseras utifrån om de är externa eller interna. 

Exempel på externa risker

 Omvärldsrisker (ex händelser i omvärlden som påverkar verksamheten)
 Finansiella risker (ex förändringar i statsbidrag eller utjämningssystem)
 Legala risker (ex vilka konsekvenser uppstår om kommunen inte följer lagar och förskrifter 

eller förändringar i lagar och avtal som påverkar verksamheten) 
 Externa IT-baserade risker (ex säkerhetsrisker kopplade till IT-system, ex hackers eller att 

system läggs ner) 
 Mutor eller otillbörliga förmåner

Exempel på interna risker

 Verksamhetsrisk (ex verksamheten inte når sina mål och inte bedrivs kostnadseffektivt)
 Redovisningsrisk (ex ej rättvisande räkenskaper kan göra att beslut fattas på felaktiga 

grunder)
 Resurser (ex finansiella medel, kompetens, personal)
 Interna IT-baserade risker (ex risker med att implementera nytt system eller underhåll av 

nuvarande system)6

6 Enköpings kommun 2010, Finspångs kommun 2014 & Svensson 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tips!
Läs ”Praktisk guide till intern kontroll” där vi förtydligar 
hur du som ansvarig lägger in risker i vårt ledningssystem 
Stratsys.   
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3.2.2 Riskprioritering
Efter att risker identifierats är det dags att prioritera och rangordna riskerna genom en riskanalys. 
För varje risk görs en sannolikhetsbedömning (1: Osannolikhet - 4: Sannolikt) och en 
konsekvensbedömning (1: Försumbar- 4: Allvarlig). 

Sannolikhetsbedömning

1. Mycket liten sannolikhet: Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
2. Liten sannolikhet: Risken är mycket liten att fel ska uppstå
3. Stor sannolikhet: Det finns en överhängande risk för att fel ska uppstå
4. Mycket stor sannolikhet: Det är mycket troligt att fel ska uppstå

Konsekvensbedömning

1. Försumbar: Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2. Lindrig: Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
3. Kännbar: Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
4. Allvarlig: Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa7

Sannolikheten multiplicerat med konsekvensen utgör riskvärdet. Denna kategorisering synliggör 
vilka risker förvaltningen måste åtgärda direkt och vad som kan kontrolleras längre fram, alternativt 
kan risken accepteras. Ta även hänsyn till om kontrollmomentet för en risk är omfattande och 
innebär finansiella kostnader eller är tidskrävande. Nyttan med kontrollen måste alltid ställas i 
relation till konsekvenserna av risken. 

Följande faktorer kan ligga till grund för konsekvens och sannolikhetsbedömning. 

 Hur ofta granskas och kontrolleras riskområdet? – val av riskanalys och kontrollnivå ska 
avgöras hur sällan/ofta riskområdet ingår i redan etablerade kontroller i förvaltningen. 
 Kompetens och erfarenhet hos personalen. 
 Mål för verksamheten och hur dessa följs upp. 
 Förtroendemässiga konsekvenser (etiska aspekter som kan leda till förtroendeskada för 
förtroendevalda och kommun). 
 Ekonomiska omfattningen av området. 8

7 Svensson 2012
8 Svensson 2012 & Enköpings kommun 2010
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3.2.3 Kvantifiering
I riskanalysen kategoriseras riskerna i risknivåer. Nedanstående risknivåer ska ses som vägledande. 
Det innebär att förvaltningen inte måste följa risknivåerna och dess rekommendationer. Det kan 
exempelvis vara så att en risk har en liten sannolikhet (1) men kan få en allvarlig konsekvens (4). 
Enligt risknivån nedan innebär detta att risken blir gul (total summa 4) och bör uppmärksammas. I 
detta fall måste ledningen göra en bedömning om fokus ändå bör lägga fokus på risken och agera 
direkt på risken trots att den inte lyser ”rött”. Det är alltså av största vikt att de som genomför 
riskbedömningen gör en egen analys kring huruvida risken ska hanteras. Risknivåerna i Lomma 
kommun är nedanstående: 

 1-3
Riskerna godtas, inget agerande krävs

 4-8
Var vaksamma. Processen bör uppmärksammas. 

 9-12
Snarast möjligt krävs en åtgärd för att minimera riskerna. 

 16
En omedelbar åtgärd krävs för att minimera riskerna med processen. 

Exempel på riskmatris i Stratsys

3.2.4 Hantering
I Lomma kommun har vi valt att enbart ta med de risker i planen för intern kontroll där vi är osäkra 
på hur verkligheten ligger till. Detta innebär att samtliga risker som identifierats inte kommer med i 
Plan för intern kontroll utan bara identifieras i en bruttolista över möjliga risker. Beroende på 
risknivå och hur förvaltningen arbetar med risken idag, hanteras den på olika sätt. 
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3.3 KONTROLLAKTIVITETER
Efter att en riskanalys gjorts ska kontrollaktiviteter kopplas till riskerna. Roland Svensson (2012) 
menar att; 

”Kontrollaktiviteter utgörs bland annat av att följa upp att de regelverk som beslutats efterlevs. 
Kontrollaktiviteterna kan vara inbyggda i verksamheten antingen manuellt eller datoriserat. 
Kontrollaktiviteter är med andra ord de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera 
eller i vissa fall eliminera riskerna.” 9

Det ska således finnas en direkt koppling mellan de identifierade riskerna och aktiviteterna. 
Kontrollaktiviteter kan också användas för att kontrollera att det som beslutats efterlevs. Kontroller 
kan vara manuella men kan också vara inbyggda i ett datorsystem. En kontroll kan vara 
förebyggande eller förhindrande. En förbyggande kontroll handlar om att agera proaktivt för att 
minska att risken uppstår i framtiden. Detta kan vara informationsarbete, beredskap, utbildningar 
etc. Dessa insatser görs för att motverka att risken uppstår i framtiden. En förhindrande kontroll 
görs i syfte att motverka, reducera eller eliminera en risk när den upptäckts. Det innebär att 
kontrollsystemet redan upptäckt att risk uppstått. För att kontrollaktiviteterna ska vara relevanta 
måste de vara kopplade till en god riskanalys. Detta för att motverka att kontroller genomförs som 
inte har någon inverkan eller påverkan på en risk. Kontrollaktiviteterna måste alltid vara relevanta 
för att förhindra att kontroller görs på någon process som inte har en överhängande risk. 
Kontrollaktiviteten ska alltid sättas i relation till kontrollmiljön och vilka resurser som krävs att 
genomföra kontrollen. 10 Det finns en överhängande risk att kontrollaktiviteter utförs som inte har 
någon inverkan eller direkt koppling till den identifierade risken. Svensson (2012) menar; 

”Slutligen krävs en grundläggande förståelse för kontrolleffektivitet, det vill säga att kontrollerna 
verkligen ger någonting. Det finns kommuner som har en enorm mängd kontroller, men det är inte 
alltid dessa ger särskilt mycket eftersom kontrollerna inte bygger på någon riskanalys.11

För att undvika resursslöseri och måste därför kontrollaktiviteterna sättas i direkt relation till de 
risker som identifierats.

9 Svensson, Roland 2012: 45 & COSO 2013

11 Svensson 2012: 50-51
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3.4 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION
För att samtliga i organisationen, både förtroendevalda och tjänstemän, ska veta hur de ska arbeta 
med intern kontroll krävs det kontinuerliga informations- och kommunikationsinsatser. Detta kräver 
en systematik och ska vara ständigt återkommande så att förtroendevalda och tjänstemän vet vad 
som ska göras och när i tiden som det ska ske. God information och kommunikation innebär att det 
dels finns en god kommunikation mellan nämnd och förvaltning, dels att det finns en god 
information och kommunikation emellan tjänstemän. 12 Det innebär att det finns tillräcklig 
information för att fatta goda beslut och ge rätta insatser. God information och kommunikation 
innebär även att förtroendevalda eller tjänstemän rapporterar oegentligheter som kan påverka 
organisationen på ett negativt sätt. 

12 Svensson 2012
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3.5 UPPFÖLJNING OCH ANALYS
Vid en uppföljning så genomförs kontrollmomenten. En uppföljning ligger ofta på tjänstemannanivå 
men nämnderna har likväl ett ansvar för att uppföljningen sker på ett korrekt sätt. Det är av största 
vikt att det görs någon form av analys då kontrollaktiviteterna visat på en avvikelse. Detta underlag 
ska sedan användas i planeringen inför nästa års plan för intern kontroll. Frågor att ställa sig vid en 
analys är; 

1. Uppnådde vi målen med den interna kontrollen?
2. Hur såg resultatet ut förra året?
3. Orsak: Vad är orsaken till resultatet?
4. Bedöm: Gav insatsen den väntade effekten?
5. Förbättra: Vad ska förbättras?
6. Åtgärd: Besluta om vad som ska göras

Samtliga kontrollmoment är beroende av varandra och ett kontrollmoment kan inte uteslutas om 
det ska finnas en god intern kontroll i en förvaltning. En riskanalys kan inte göras om målen i 
organisationen inte är kända, det kan inte sättas relevanta kontrollaktiviteter om det inte gjorts en 
väl underbyggd riskanalys osv. Ta därför med samtliga kontrollmomentens betydelse i 
uppföljningen. Gav kontrollaktiviteten den effekten vi förväntade oss? Gjorde vi en bra riskanalys? 
Har vi en fungerande kommunikation? Hur följer vi upp och analyserar resultaten?
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DET HÄR HÄNDER UNDER ÅRET

JAN
FEB

MAR
S

APRI
L

MAJ

JUNI
JULI

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Under årets alla månader 
arbetar förvaltningen med 
riskanalyser, kontroller, 

uppföljningar och åtgärder 
enligt plan för intern 

kontroll. 

Kommun-
gemensamma 

kontrollmoment 
bestäms för 

nästkommande år. 
(nov)

Deadline för upp-
följning av samtliga 
kontrollmoment för 

innevarande år. (dec- 
jan) 

Sammanställning 
uppföljningsrapport 

för det förgående 
året. (jan)

Uppföljningsrapport 
redovisas i respektive 

nämnd. Rapport 
överlämnas till KS för 

granskning (feb)

Plan för intern 
kontroll tas i 

nämnden och avser 
innevarande år 

(mars)



15

KÄLLA

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). 2013. Internal Control- 
Integrated Framwork, executive summary. ISBN 978-1-93735-239-4

Enköpings kommun. 2010. Handbok för intern kontroll i Enköpings kommun. 

Finspång kommun. 2014. Intern kontrollplan. 

Lomma kommuns “Reglemente för intern kontroll”. Kommunfullmäktige § 32/2007-02-08, § 77/2012-
10-25 1§.

Lomma kommuns värdegrund- Intranätet/bra att veta/personalfrågor/värdegrunden

Svensson, Roland. 2012. Hur vet vi vad som ska kontrolleras? Riskanalys i kommunal och 
landstingskommunal verksamhet. Iustus förlag. 

Svensson, Roland utbildning 26 mars 2015 i Lomma kommun.



16



8 
Kommunstyrelsen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 10 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 170   KS KF/2017:240 - 113 
 
 

Val av ny ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Lundström (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 171   KS KF/2017:238 - 113 
 
 

Val av ny ersättare till krisledningsnämndens arbetsutskott 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Lundström (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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       Sammanträdesdatum s. 12 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 172   KS KF/2017:241 - 113 
 
 

Val av ny ledamot till planledningsgruppen 

 
 

Ärendebeskrivning 
Gunilla Lundström (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i planledningsgruppen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (15) 

 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2017-09-13 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS AU § 175   KS KF/2014:304 - 214 
 
 

Detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma 
kommun 

 

 
Ärendebeskrivning 
Planprocessen sker med normalt planförfarande.  
 
Beslut om detaljplaneuppdrag togs av kommunstyrelsen 2014-09-17 § 129. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala 
delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i enlighet med 
planprogrammet för Lomma centrum.  
 
Planförslaget var föremål för samråd under tiden 25 maj-25 juni 2015.  
Granskningsbeslut togs av kommunstyrelsen 2016-06-15, § 127. Planen var ute på 
granskning under perioden 5 september - 3 oktober 2016.  
 
Inkomna synpunkter från granskning I har sammanställts i ett granskningsutlåtande  
daterad 2017-09-06. Länsstyrelsen rekommenderade att kommunen borde förtydliga 
hur man resonerat kring frågan angående trafikbuller, förordning 2015:216, och  
rekommenderade att planen revideras.  
 
Med anledning av länsstyrelsens yttrande har förtydligande skett. Även vissa andra 
mindre revideringar har genomförts. Dessa revideringar framgår av 
granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2017-09-06 från biträdande planeringschef och planarkitekt 
‒ Bilaga: Detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, 

Lomma kommun, daterat 2017-09-06 
‒ Bilaga: Granskningsutlåtande avseende detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och 

Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, daterat 2017-09-06 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet, upprättat 2017-

09-06, samt att godkänna detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 
m.fl. i Lomma, Lomma kommun, upprättat 2017-09-06 för granskning II. 

______________________ 
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Planeringsförutsättningar - översiktlig genomgång  
 
Syftet är att göra en översiktlig genomgång av platsens planeringsförutsättningar inför 
eventuellt planarbete som preliminärt syftar till att pröva möjligheten att prova möjligheten 
för radhus och flerbostadshus (cirka 32 bostäder) inom Karstorp 13:1 med garage under ett 
upphöjt gårdsrum. 
 
Tidigare kommunala beslut:       
Nuvarande markanvändning: fd bensinstation och glasskiosk 
Översiktsplanen: 
 Mellankommunala intressen (ÖP s 37): nej 
 Ekologiska korridorer/kompensering (ÖP s 49): nej 
 Natura 2000 (ÖP s 51): nej 
 Naturvärde (ÖP s 51): nej 
 Åkerklassning (ÖP s 56): 5 
 Kulturmiljö (ÖP  s 58): ja regionalt kulturmiljöstråk 
 Utbyggnad/utrednings- område för bostäder (ÖP s 67): nej 
 Verksamhetsområden (ÖP s 72): nej 
 Rekreation och fritid (ÖP s 82): nej 
 Kommunikationer och vägar (ÖP s 90): nej 
 Teknisk försörjning (ÖP s 95): ja inom befintligt fjärrvärmeområde 
 Miljö- och riskfaktorer (ÖP s 104): ja fd bensinstation  
FÖP och program: FÖP från 2003 pekar ut området som ”centrumområde inklusive allmänna 
publika verksamheter inslag av bostäder (pågående markanvändning) och i Planprogram från 
2006 pekas området som lämpligt för parkmiljö med en mindre byggnad 
Gällande detaljplan: ja, medger bensinstation 
Naturmiljöprogram: angränsar till grönområde (planlagt som park i gällande detaljplan) 
Kulturmiljöprogram: angränsar till Folkets hus området och husen längs Strandvägen 
(rödmarkerade i kulturmiljöprogrammet) 
Mark- och bostadsförsörjningsprogram: nej 
Strandskydd: återinträder vid ny dp/mark ianspråktagen 
Landskapsbildskydd: nej 
Riksintressen: ja Området ingår i riksintresset för kustzonen, dock utgör bestämmelserna inte 
hinder för utvecklingen av tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Naturreservat: nej, men biotopskydd enligt Naturvårdsverkets definition (allé i väster) 
Byggnadsminne: nej 
Rättigheter/servitut (ej fullständig): inga kända inom fastigheten 



Fornlämningar: nej inga kända inom fastigheten 
Radonrisk: låg lera och sand 
Dikningsföretag: nej 
Kända föroreningar: ja fd bensinstation 
Inga undersökningar av markföroreningar har genomförts innan en SPIMFAB rapport 2009. 
Det finns ingen känd historik kring spill och föroreningar av mark.  
Samtliga uppmätta värden av grundvattenanalyserna var under gällande riktvärden.  
Man har tagit ut proverna vid pumparna vilket borde vara där man kan finna den största 
koncentrationen av föroreningar. Sammanfattningsvis så visar SPIMFABs miljötekniska 
markundersökning att det inte är några avsevärt höga halter av föroreningar på fastigheten.  
Endast 3 prover har tagits där bensinpumparna stod. Föroreningar kan således förekomma på 
andra platser inom fastigheten. Inför bostadsbyggnation behövs en mer utförlig provtagning 
genomföras för att bedöma föroreningsgraden.  
Översvämning: Området påverkas ej enligt MSB´s kartläggning eller den kartering Sweco 
gjorde 2009. Men påverkas av ”översvämningsfilmen” från Sweco. Men dessa är gjorda innan 
vallen. Fastigheten ligger lågt (cirka +1.73-+2.2), lägre än gatan (+2,67) och lägre än parken 
(+1,62). Tas träd bort finns risk för ytterligare höjt grundvatten. 
Instängt område: Ligger lägre än omgivande vägar 
Verksamhetsområde vatten, spillvatten och dagvatten: ja 
Omfattning av gröna miljövärden (inklusive kända förekomster av arter upptagna som B/N/n 
i artskyddsförordningens bilagor, samt bedömning av potentiella förekomster av dessa arter): 
uppskattad yta och värde (låg/normal/hög) Väster om planområdet finns 9 högvuxna popplar. 
Raden med de högvuxna popplarna samt högstubben utgör enligt naturvårdsverkets 
biotopbeskrivning en biotopskyddad allé. Detta innebär att träden och deras rotzon 
(uppskattningsvis två gånger kronans diameter) omfattas av biotopskyddet. Biotopskyddet 
och dispens från detta måste utredas av länsstyrelsen. De uppvuxna popplarna påverkar 
landskapsbilden. 
Behov av naturvärdesinventering: ja, samt utredning om biotopskydd 
Behov av övriga utredningar: ja: bullerutreding, översvämning, utformning (upphöjt garage), 
skuggstudier, övriga utredningar kan tillkomma 
Övrigt: 
Nordöstra hörnet (rödmarkerat på bilaga 1) är kommunägt. Eventuellt kan diskussioner föras 
om marköverlåtelse förutsatt att siktförhållanden klaras 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Ungefärligt planområde 
Bilaga 2: Utdrag ur Fördjupad översiktsplan 
Bilaga 3: Utdrag ur Planprogram för Lomma centrum 
Bilaga 4: Utdrag ur baskartan med höjder 
Bilaga 5: Ansökan planbesked 
Bilaga 6: Situationsplan 
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Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Angående remiss av klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 
2017:42 ”Vem har ansvaret?”. 
 
Bakgrund 
Uppdraget har varit mycket brett och betänkandet har avgränsats till det område som berör 
bebyggelse och byggnader avseende översvämning, ras, skred och erosion.  
 
Utredningen konstaterar att det idag är oklart vilket tidsperspektiv kommunerna ska arbeta efter 
när det gäller risker av den här typen och hur skaderisken ska bedömas. Det har hittills saknats 
praxis eller tillräckliga riktlinjer från länsstyrelserna. 
 
Enligt betänkandet gäller kommunens juridiska ansvar för ny bebyggelse som är kopplat till 
detaljplan och den relevanta myndighetsutövningen som kan ge ett skadeståndsansvar, sker när 
planen antas. Skadeståndsansvaret preskriberas 10 år efter det att planen antagits. Därtill kommer 
att nybyggnation sker i områden med äldre detaljplaner, vilket innebär att skadeståndsansvaret 
för planen redan på förhand är preskriberad.  
 
Utredningen konstaterar att det krävs politiska beslut på nationell nivå om att klargöra 
tidsperspektivet för bebyggelse, dvs. till vilket årtal anpassning bör ske. Detta gäller också vilket 
klimatscenario det är rimligt att utgå ifrån och hur ofta detta scenario ska omprövas. Det krävs 
även politiska beslut om vilka risker som kan och ska accepteras och dessa beslut måste fattas av 
regering/riksdag. 
 
Det finns inget juridiskt ansvar för kommunen att klimatanpassa den befintliga bebyggelsen 
enligt Plan- och bygglagen (PBL). Detta innebär att fastighetsägaren får bära ett stort ansvar för 
konsekvenserna av en översvämning eller liknande samtidigt som fastighetsägaren inte har 
någon skyldighet att klimatanpassa sin fastighet. I utredningen lyfts försäkringsfrågan där 
exempelvis regelbundet återkommande översvämningar kanske inte längre ses som plötsliga och 
oförutsedda och det därmed blir svårt att försäkra utsatta fastigheter. 
 
Dagvatten 
Utredningen behandlar utförligt många av de problemställningar med dagvatten som många 
kommuner ställts inför under de senaste åren, såsom möjligheten att hindra hårdgörning av ytor 
och hur bortledning sker. En avgränsning som sattes i uppdraget var att utredningen inte skulle 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2017-09-03 
  

Vår referens:    
Direkttel: 040-641 10 52 Kommunstyrelsen 
E-post: helena.bjorn@lomma.se 
Diarienr: KS/KF 2017:183.410 

  Er referens: Helena Björn 
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utreda frågor som Vattenverksamhetsutredningen redan behandlat som tex dikningsföretagens 
rättigheter. Detta har resulterat i en mycket snäv syn på vilket vatten utredningen hanterar ur 
översvämningssynpunkt.  
 
Utredningen föreslår att det införs ett uttryckligt krav mot kommunerna om att i översiktsplanen 
ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse och 
byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller förhindras. Analysen ska i 
dess helhet finansieras genom statsbidrag. Beloppet beräknas totalt uppgå till 145 miljoner 
kronor för alla Sveriges kommuner. 
 
Myndighetsstrukturen för klimatanpassning av bebyggelse är enligt utredningen ineffektiv. 
Utredningen föreslår att Boverket – med bistånd av SMHI, SGI, MSB och länsstyrelserna – får 
ett utökat uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i förhållande till 
bebyggelse. 
 
Utredningen föreslår att det i PBL införs ett undantag som anger att en ansökan om bygglov efter 
genomförandetiden alltid får avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller 
byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller erosion. 
 
Finansiering 
Beträffande finansiering av riskanalysen i översiktsplanen framför utredaren att en uppskattad 
finansiering av den krävda kartläggningen visserligen till stor del beror på kommunens 
geografiska placering och riskbild men att kostnaden i genomsnitt uppskattas till 500 tkr per 
kommun. Utredaren föreslår vidare att denna kostnad bör fördelas som ett generellt statsbidrag 
(därmed i förhållande till kommunens befolkning). 
 
Utredningen har ingen lösning för finansieringen av klimatanpassningsåtgärder för befintlig 
bebyggelse. Utredningen hänvisar till de statliga medel som idag finns att söka genom MSB. 
Från 2017 handlar det om 75 miljoner kronor om året och motsvarande 
ska gälla även för åren 2018, 2019 och 2020. Utredningen föreslår att beloppet består även för 
åren 2021 och 2022, dvs. till dess kommunernas kartläggning är genomförd, de ekonomiska 
behoven tydliggjorts och en uttömmande finansiering kan utarbetas. Finansieringsfrågan föreslås 
klargöras i en nationell strategi och att det snarast tillsätts en utredning bestående av experter 
från regeringskansliet, kommunerna, näringslivet, organisationer och berörda myndigheter med 
uppdrag att lämna ett förslag till en nationell strategi och hur den nationella samordningen 
ska ske. 
 
Alla avdelningar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har getts tillfälle att inkomma med 
synpunkter. Byggenheten, detaljplaneenheten och miljöstrategiska enheten har lämnat 
synpunkter till yttrandet som sammanställts av miljöstrategiska enheten.  
 
Utredningen i sin helhet återfinns på: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201742/  
 
Förslag till yttrande 
Generella synpunkter 
Betänkandet gör en grundlig genomgång av det befintliga rättsläget men kommer tyvärr inte 
fram till åtgärder som kan få ett större genomslag beträffande klimatanpassningsarbetet. I 
huvudsak saknas resonemang beträffande den framtida finansieringsfrågan för 
skyddens/åtgärdernas genomförande. Avgränsningen gentemot vattenverksamhetsutredningen är 
också för snävt gjord, då inga problem med ytvattenöversvämningar utöver de som sker från 
dagvatten hanteras. För flertalet av de kommuner som idag har en större 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201742/
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klimatanpassningsproblematik att hantera så är översvämning från inlandsvatten ett stort och 
svårhanterligt problem. Detta borde åtminstone nämnts som något som behöver belysas 
framöver. För avrinningsområdet i Höje å innebär det att mer än 8 miljoner m3 vatten skulle 
behöva fördröjas vid vissa väderlekar idag, utan klimatförändringens effekter. Detta både för att 
minska skada på jordbruk och på bebyggelse. Att göra större åtgärder i landskapet skulle vara 
nödvändigt för att uppnå detta, men kommunen råder inte över marken och i många fall ägs stora 
ytor antingen av universitet eller kyrka med ytterligare problematik kring hur marken kan 
användas.  
 
Utredaren konstaterar att det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för sin egen fastighet, 
staten eller kommunen har inget ansvar för äldre bebyggelse. Vidare framför utredaren att 
kommuner har rättslig möjlighet att genomföra skyddsåtgärder genom planläggning och 
uppförande i egen regi. Till följd av att det indirekt förutsätts att kommunerna har ett ansvar för 
att skydda befintligt bebyggelse saknas tyvärr en analys av detta. Hur ställer sig detta i relation 
till hantering av allmänna medel för att skydda enskild och kommunallagens skrivningar? Frågan 
kvarstår hur befintlig bebyggelse ska skyddas. 
 
Att det i översiktsplanen ska finnas en analys av risken för skador på grund av översvämning, 
ras, skred och erosion är bra och tycks självklart idag. Det är dock svårt att se genomförbarheten 
med att analysen ska innefatta en strategi för hur risker kan minska eller upphöra samt att 
kommunerna ska beräkna kostnaderna för klimatanpassning av befintlig bebyggelse. I den 
snabbt föränderliga värld vi just nu lever i och den långa process som en översiktsplan är skulle 
detta snabbt vara inaktuellt. Eftersom frågan om markrådighet inte heller hanteras så kan 
egentligen inte heller strategin med nödvändighet genomföras. Att genom expropriation skaffa 
sig rådighet över marken skulle i de flesta kustkommuner vara en helt ogenomförbar åtgärd, 
bland annat på grund av extremt höga markpriser. Beträffande finansiering av analysen så 
innebär det en väldig snedfördelning av medel där riskutsatta kommuner kommer att tvingas 
betala flerfalt mer.  
 
Det är bra förslag att Boverket skulle fungera som samordnande myndighet, dock måste fler 
myndigheter ingå i denna samordning. Bland annat Havs- och vattenmyndigheten samt 
Naturvårdsverket är viktiga myndigheter i detta arbete så en del av problematiken kan lösas 
genom att värna landskapets eller stadens ekosystemtjänster och utnyttja samfunktion och 
naturbaserade lösningar. För att verkligen få så bra lösningar som möjligt utan att skapa nya 
problem för t ex tillgänglighet, biologisk mångfald eller miljömålsarbetet så måste 
naturvetenskaplig och ekologisk kompetens finnas med hela vägen. Det skulle också gynna flera 
andra statliga uppdrag, såsom t ex att påverkan på ekosystemtjänster ska finnas med i alla 
relevanta beslut senast 2018, om detta ingick i klimatanpassningsarbetet från början.  
 
Specifika synpunkter 
3 kap. 5 § punkt 7 PBL  

På sidan 334 framför utredaren att ”När det särskilt gäller den befintliga bebyggelsen kan 
förutses att finansiering av framtida nödvändiga åtgärder för att skydda bebyggelsen kan bli ett 
problem.” 
 
Författningsförslaget medför ett långt mer omfattande utredningsbehov än utredaren avsett: ”den 
analys om klimateffekter som jag föreslår begränsas till bebyggelse och till översvämning, ras, 
skred och erosion.” se MÖD P 9947-16 angående byggnadsverk.  
 

9 kap. 12 § PBL  
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Det krävs marklov för trädfällning, skogsplantering och förändring  
av markytans utformning, inom ett… 
 
Föreslagen författningsändring ger sannolikt enbart en begränsad påverkan då den endast 
påverkar vid ny planläggning i de fall som kommunen väljer att införa marklovsplikt. De 
författningsändringar som i närtid genomförts i plan och bygglagen har till stor medfört en 
förskjutning bort från lovplikt.  
 
Det måste klargöras vad som menas med markytans utformning och vilka krav som får ställas i 
detaljplan. Det kan inte vara rimligt till exempel att en fastighetsägare eller annan berörd ska 
känna osäkerhet inför varje enskild förändring av markyta. ”Markytans utformning” bör 
definieras areamässigt och åtgärdsmässigt. Informationsskyldigheten från kommunens sida kan 
också vara problematisk om en definition av ”markytans utformning” inte kommer till. Om 
regelns avsikt är att motverka att för stor vattenavrinning från hårdgjorda ytor sker så kanske en 
generell förändring av markytans utformning inte är det som ska styras. Kanske endast 
utformning av markytan som innebär att ytvatten inte kan infiltrera?  Vilka åtgärder innefattar 
förändring av markytans utformning annars? Krävs det marklov för att anlägga ett morotsland 
eller en sandlåda? Vad gäller för markens höjdläge? 
 
9 kap. 30 § PBL tredje stycket  

En ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det finns en uppenbar 
risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av översvämning, ras, skred eller 
erosion. 
 
Föreslagen författningsändring medför förbättringar, dock vore det positivt med en mer utförligt 
analys av ” fastighetsägarens möjlighet att utföra åtgärder på annans mark”. Jämfört med 
Länsstyrelsen i Skånes rekommendation om upphävande av olämpliga detaljplaner medför 
ordningen fördelar då planen kan fortsätta gälla då risken eliminerats.  
 
Dock är förslaget problematiskt ur bygglovhandläggningens synvinkel då en detaljplan anger vad 
som får och inte får göras inom ett visst område. Kommunen har upplysningsskyldighet och ska 
svara allmänheten på frågor rörande detaljplanens begränsningar, vilket kan antas bli svårt. Fram 
till dess att kommunen har ett gediget kunskapsunderlag beträffande uppenbara risker kommer 
det att krävas en kompetensförstärkning hos kommunerna för att klara av att göra dessa 
bedömningar. En bättre väg hade varit om staten gav tydligare riktlinjer, t ex via byggregler eller 
andra förhållningssätt, även beträffande vilken risknivå/återkomsttid som är acceptabel. Vidare 
måste kommunen på något sätt göra en bedömning av när risken har eliminerats och detaljplanen 
åter kan användas som grund för att ge lov, anser utredaren att det är tillräckligt att bedömningen 
görs vid aktualitetsförklaringen av översiktsplanen (1gång per mandatperiod)? 
 

21 a § vattentjänstlagen 

En fastighetsägare ska ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på fastigheten om det ger 
väsentliga fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp. 
 
Föreslagen författningsändring medför en tydlig förbättring jämfört med gällande rätt. 
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Förslag till beslut 
 
- att Lomma kommun yttrar sig i enlighet med ovanstående förslag. 
 
 
 
 
Tommy Samuelsson  Helena Björn 
Samhällsbyggnadschef  Miljöstrategisk samordnare 
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Sammanfattning
Burlövs nya stadsdel Kronetorpstaden ska innehålla ett 
blandat bostadsutbud samt offentlig och privat servi-
ce. Trygga platser, gator och parker ska locka till ute-
vistelse och fungera som mötesplatser för alla åldrar. 
Stadsdelen blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva 
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekreation.

När utbyggnaden av Södra stambanan till fyra spår är 
klar 2024, kommer Öresundståg att stanna vid Burlövs 
station som blir en pendlarstation, Burlöv Centralsta-
tion, med räckvidd inom hela Öresundsregionen. Vid 
stationen kommer även en ny pendlarparkering att an-
läggas. Kommunikations läget, närheten till omgivande 
orter, service och infrastruktur, ger goda förutsättning-
ar för Kronetorpstaden som byggs centralt i ett attrak-
tivt läge i storstads regionen mellan Lund och Malmö. 
Pendlare som söker ett tryggt boende med bra skolor 
kan tillsammans med burlövsbor och andra besökare 
finna en god livsmiljö här.

Området
Kronetorpstaden planeras mellan Arlöv och Åkarp i 
den öppna zon som idag begränsas av Södra stamba-
nan och motorvägarna mot Malmö, Lund och Hel-
singborg. Kronetorpsområdet omfattar cirka 100 ha 
och beräknas i dagsläget totalt inrymma cirka 7 300 
boende när det är fullt utbyggt.

Stationen och Burlöv Center kommer att utgöra en 
central punkt för Arlöv och utbyggnadsområdet. 
Kronetorps gård med stor uppvuxen trädgård och 
park ger med sina natur- och kulturvärden området 
karaktär. Kvarteren intill stadsparken med skola, 
idrottsaktiviteter och badhus kommer att bli den 
tredje samlande och viktiga mötesplatsen.  Planprogrammet omfattar den mark som inte är skuggad. 

Lundavägen

Burlö
vs 

sta
tion

Kronetorpsvägen
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Parker och grönområden
Ett grönt tema är vägledande för den nya bebyggel-
sen. En ny central park, gröningar, trädplan terade 
gator och gröna gårdar kommer att anordnas i om-
rådet. Dagvattnet ska fördröjas och ingå i de gröna 
stråk som löper igenom bebyggelsen. Rekreations-
områden, kvarter och närmiljö ges ett attraktivt 
innehåll och en högklassig utformning för att locka 
nya invånare till området. Odling passar in på gårdar 
och i grönområden.

Hållbarhetsprofil 
Ekologisk hållbarhet efterstävas genom att Kro-
netorpstaden planeras för energisnål bebyggelse, 
öppen dagvattenhantering, rikligt med grönska, 
miljövänliga transportlösningar och cykelstråk. Den 
nya stationen med utbyggd kollektivtrafik kommer att 
minska behovet av bilresor. Parkeringshus och flexi-
bla parkeringslösningar ska prövas. Kronetorpsvägen 
och Lundavägen kommer omgestaltas, trädplanteras 
och utvecklas till att bli sammanlänkande stadsgator i 
den nya bebyggelsen.

Ekonomisk hållbarhet eftersträvas med arbetsplatser, 
bostäder och offentlig service som ger kommunen 
nya invånare och skattebetalare. 

Social hållbarhet innebär att det finns arbetsplatser 
och offentlig service, bostäder för olika målgrupper 
och förutsättningar för ett liv med god hälsa. Detta 
gynnas av attraktiva stadsrum för alla, där det är lätt 
röra sig som gående eller som cyklist i ett nät för 
oskyddade trafikanter som kopplar samman kom-
munen. Det mesta är enkelt och nära att nå och det 
finns bostäder för olika behov och med olika stan-
dard. 

Bebyggelse
Stationsområdet med torg, kontor, handel och bo-
städer tillsammans med badhuset och utbyggnaden 
vid Kronetorps gård är de första etapperna. De sätter 
ribban för fortsatt utbyggnad. Kvaliteter och innehåll 
ska attrahera nya boende från kommunen och andra 
orter. 

Målet är att skapa en funktionsblandad stad med 
inslag av handel, kontor och service. Utbyggnaden 
baseras på en tät kvartersstruktur med 2-5-vånings-
hus, högre ju närmare stationen bebyggelsen ligger. 
Inslag av ännu högre hus föreslås i enstaka lägen på 
lämpliga platser i stadsstrukturen. Varierade upplå-
telseformer och byggnadstyper eftersträvas i områ-
dets olika delar och inom kvarteren. 

Service och arbetsplatser
Vid områdets centrala park kommer skola, förskola 
och ett nytt badhus att byggas. Fler förskolor kommer 
att uppföras efterhand som området byggs ut. 

Köpcentret Burlöv Center har ett upptagningsområde 
som sträcker sig utanför kommunen. Handeln och 
centrum kommer att utvecklas ytterligare i samband 
med att en ny regional station byggs. I programom-
rådet kommer komplette rande kommersiella lokaler 
för handel att medges i husens bottenvåningar mot 
större gator och stråk. Närmast centrum och de stör-
re gatorna kommer kontor att lokaliseras.

Röda linjer - Lunds stadskärna och konturerna av Västra Hamnen.

Områdets storlek
Området är cirka 1000 x 1000 m och nästan lika stort 
som Västra Hamnen och så stort att hela Lunds gamla 
stadskärna ryms inom dess gränser. Stadsdelen 
planeras i dagsläget för cirka 7 300 invånare och plats 
för kontor, handel och verksamheter.

Områdets utmaningar
Området är klassat som riksintressant för kulturmil-
jön med fornlämningar och består av god jordbruk-
smark. Randzonerna är utsatta för buller och risk i 
samband med kraftledningar och transporter av far-
ligt gods. Dagvattnet ska fördröjas så att utflödet till 
Alnarpsån begränsas. Därför är det viktigt att planera 
den nya bebyggelsen och strukturen på ett klokt sätt 
för att uppnå attraktiva boendemiljöer och samtidigt 
hushålla med marken.
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Kommunens vision

Framtidsplan för Burlövs kommun
Kommunens översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun, är från 2014. 

Framtidsplanens huvudstruktur delar in kommunens
yta i fyra tydliga delstrukturer:
• Rekreation
• Stadsbebyggelse
• Odlingslandskap och rekreation
• Verksamhetsområden

Målbilden för kommunens framtid är Burlöv som en
gränsöverskridande mötesplats, mitt i Malmö-Lund-
regionen, med Burlöv C som det självklara centret.
Ett centrum för hela kommunen, alla kommunens
invånare, alla som är verksamma i kommunen och 
alla kommunens besökare. Burlöv C som i Burlöv 
Centralstation, Burlöv Center och Burlöv Centrum. 

Framtidsplanens huvudstruktur med delstrukturer, där blandstad 
och trädgårdsstad möts i Kronetorpsområdet.

Här kommer både Öresundståg och Pågatåg att stan-
na. Åkarps och Arlövs nuvarande centrum utvecklas 
och knyts tydligt till Åkarps station och Arlövs station, 
det vill säga kommunens nya station på Lomma- 
banan. Dessa två mötesplatser är och förblir viktiga 
delcentrum i kommunen. 

I nordöst planeras Åkarps trädgårdsstadsbebyggelse 
klättra över motorvägen in i Kronetorpsområdet där 
den efterhand övergår i tätare och högre bebyggelse 
när den närmar sig Burlöv C. Landskapet är successivt 
framvuxet ur en förhistorisk bosättningskontinuitet.
Nu bygger kommunen vidare på denna framväxt med 
den stationsnära bebyggelsen i Kronetorpsområdet.
Detta blir en ny etapp för bosättningskontinuiteten i 
riksintresset.

Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv 
& rörelse.

Kommunens vision för 2030 är:

Den kreativa mötesplatsen
för boende, näringsliv,
utveckling och kultur.

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska 
känna sig välkomna och trygga här.

Våra verksamheter ska ge service av hög kvali-
tet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upple-
velser, inom handel, kultur och fritid, för såväl 
unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga 
och öppnar för dialog, delaktighet och utveck-
ling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekreationsområden 
för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att 
få ett arbete och ett gott liv. Våra skolor ska 
vara bland de bästa i Skåne både vad gäller 
studieresultat och trivsel.

Alla som bor och är verksamma här ska känna 
stolthet över sin kommun.

Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs 
kommun — hit vill vi nå, så här vill vi att det ska 
bli, detta arbetar vi för.
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Burlövs kommun uttrycker i Framtidsplanen 2014 en 
hög ambitionsnivå inför utformningen och utveck-
lingen av Burlöv Centrum och Kronetorpsområdet:

“Burlöv Centrum, kommunens nya gemensamma 
mötesplats, är en verklig tillgång. Burlöv Centralsta-
tion är flitigt använd och ett verkligt resecentrum, dit 
både cykelvägarna och bussarna går.

Burlöv Center vänder sig ut mot Stationstorget som 
binder ihop Centralstationen med affärscentret. För 
att verkligen visa platsens betydelse finns här även 
kommunens högsta hus som ett fint landmärke.

Från Stationstorget sträcker sig vår nya affärs- och 
kontorsgata mot Burlövsbadet och vår gröna, sköna 
stads park “Burlövsparken”.
Intill badet finns ett stort utbud för lärande, både på 

högstadienivå och på gymnasienivå. Skollokalerna 
används även för föreningsverksamhet, internationel-
la konferenser och möten. 

Kommunens stora aktivitetscentrum, med plats för 
föreningslivets mångsidiga verksamheter ligger i 
direkt anslutning till badet. Här finns även en mycket 
attraktiv tävlings-, fest- och konsertsal.

Från Skolområdet, Burlövsbadet och Burlövsparken 
tar man sig snabbt med cykel till Åkarps station och 
“nya mötesplats”.

Speciellt Kronetorpsområdet har fått ett verkligt 
mångsidigt utbud av bostäder i sin blandade stads-
bebyggelse. Alla byggnader ligger här i kringbyggda 
kvarter och vänder sina rikligt fönsterförsedda en-
tréfasader ut mot gaturummen, vilket ger omväxling 

och trygghet. Särskilt i ögonhöjd finns det mycket 
sköna detaljer att upptäcka: vackra entrédörrar, upp-
lysta affärsfönster, fina skyltar, omsorgsfullt gestalta-
de fasader, grönska och spännande belysningar, vilket 
gör bebyggelsen grön, skön och trygg. 

Inga ödsliga parkeringsytor finns kvar, endast 
fickparke ringar längs med gaturummen och då med 
planteringar och träd emellan. Även kvarterens inner-
gårdar är bilfria och gröna.

Högst uppe på de vackra gröna bullerskyddsvallarna 
slingrar sig det nya fina motionspåret fram. Vallarna 
skyddar oss, likt en skyddande famn eller medeltida 
stadsmur. Här uppe kan vi njuta av utsikten över vår 
fina blomstrande kommun som vi är så stolta över.”
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Vision  
Kronetorpstaden
Kronetorp staden ska bli kommunens nya attraktiva 
stadsdel med nära koppling till Burlövs station och 
centrum, Arlövs företagsby, Svenshög och Åkarp.

Kronetorpstaden ska erbjuda:

God plats att leva och bo på
• Gott vardagsliv med attraktiva bostäder och 

mötesplatser.
• Barnvänlig och trivsam närmiljö med lekplat-

ser, skola och förskolor.
• Trygghet med levande och intima stadsrum.
• Trygg och vacker belysning. 
• Meningsfull fritid med grön miljö, central 

park och grönområde längs bullervallen, 
badhus, skola och idrottsplats.

• Arbetsplatser och service med kontor och 
handel mot större gator. 

God arkitektur och stadsbyggnad
• God arkitektur med varierade byggnader och 

stadsrum.
• Omsorg om husens bottenvåningar och 

stadsrummens uttryck i ögonhöjd.
• Levande bottenvåningar med kontor och 

småhandel.
• Tät bebyggelse med rimlig exploatering.
• Blandning av högre och lägre hus.
• Innovativa projekt med inbjudna arkitektkon-

tor. 
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Grönskande stad
• Rekreationsområde i vallparken.
• Central finpark.
• Trädplanterade gaturum.
• Små platser och gröningar.
• Förgårdsmark.
• Gröna gårdar.
• Odling.
• Dagvatten i grönstråk och gaturum. 

Närhet och goda förbindelser
• Station med Öresundståg och Pågatåg.
• Bra bussförbindelser.
• Bekväma och säkra gång- och cykelvägar till 

Åkarp, Svenshög, Burlövs egnahem, företags-
byn och pendlarstationen.

• Kronetorpsvägen och Lundavägen som stads-
gator.

• God trafikmiljö med lugnt tempo. 

Hållbar utveckling
• Blandade hustyper och upplåtelseformer.
• Närhet mellan olika boendegrupper.
• Tät bebyggelse som utnyttjar marken väl.
• Attraktiva stadsrum med många mötesplat-

ser.
• Grönstruktur som är robust mot klimatför-

ändringar. 
• Energisnåla och smarta byggprojekt.
• Arbetsplatser och offentlig service.
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Syfte
Syftet med planprogrammet är att skapa en vision 
och helhetsbild för områdets utbyggnad. En vision 
för hela stadsdelen Kronetorpstaden som möjliggör 
etappvis och långsiktig utveckling. Programmet ska 
samla planerings underlag, ange gestaltningsprinciper 
och gemensamma förutsättningar inför komman-
de detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla 
inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och 
exploatörer. 

Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att pågå 
under lång tid. Detaljplanering och utbygg nad kom-
mer att ske etappvis. Utbyggnaden siktar inte bara 
till att skapa en attraktiv stadsdel med goda kollektiv-
trafikförbindelser utan har även till uppgift att länka 
samman kommunens olika delar.

Mål för Kronetorpstaden
• Förstärka Burlövs identitet som attraktiv boende-

kommun med goda pendlingsmöjligheter
• Skapa en sammanhängande stadsstruktur med 

attraktiva stadsrum och bostäder i kollektiv- 
trafiknära läge

• God tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektiv-
trafik samt biltrafik 

• Hållbar utveckling 
• Varierat bostadsutbud för en mångfald av invånare
• Blandning av verksamheter, Burlöv Center, bad-

hus, skola, fotbollsplaner och nya bostäder

Bakgrund och syfte

Illustrationsplan av vinnande förslaget ”BurLOVE”, Nyréns, 
SWECO Infrastruktur, NAI Svefa, 2014.

Skelettdetaljplan

Detaljplan Burlövs nya badhus

Detaljplan Burlöv C

Detaljplan X

Planprogram Kronetorpstaden Samråd
Reviderat planprogram
+ samrådsredogörelse

Planprogram 
KronetorpstadenGodkänd

PLU

Planprocessen
Omfattande förarbeten och programarbeten har un-
der en längre tid utförts för området. 2012 genomför-
des en arkitekttävling för bebyggelse runt Kronetorps 
gård, där de första kvarteren började byggas 2016. 
Ytterligare en arkitekttävligen genomfördes 2013-14 
för att få fram en stadsbyggnads idé och struktur för 
hela Kronetorpsområdet. Fyra arkitektkontor deltog i 
tävligen. Vinnande förslag blev BurLOVE från Nyréns 
arkitekter AB och Sweco Infrastruktur AB, NAI Svefa 
AB. Detta ligger till grund för planprogrammet. 

Planprogrammet är en utveckling av tävlingsförslaget 
som kompletterats med uppgifter och underlag inför 
de fortsatta detaljplanerna. 

I planprogrammet redovisas kommunens vision och 
mål för området. Programmet innehåller en sam-

manhängande planstruktur, anvisningar om utform-
ning, etappindel ning och genomförande av planens 
olika delar. Planprogrammet kommer att fungera som 
stafettpinne för fortsatt detaljplanering och innehåll-
er kommunens rikt linjer för områdets utveckling. Det 
redovisar också behovet av fördjupade utredningar i 
kommande detaljplaner. En del avsnitt avslutas med 
en ruta med sammanfattande slutsatser och rekom-
mendationer inför kommande plan arbete. I slutet 
redovisas konsekvenser av förslaget. 

Planprogrammet kommer att gå ut på samråd som-
maren 2017, re videras och kompletteras efter behov 
för att slutligen godkännas politiskt i kommunstyrel-
sens planutskott (PLU). Nästa steg efter planprogram-
met är att ta fram en skelettdetaljplan som omfattar 
allmän plats i en första etapp. 
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Historia
Ursprungligen bestod Burlövs kommun av fem byar: 
Arlöv, Burlöv, Sunnanå, Tågarp och Åkarp. Samtliga byar 
glesades ut i samband med att enskiftet genomfördes i 
början av 1800-talet och gårdar flyttades ut från byarna. 

Under 1800-talet dominerade lantbruket. Med 
näringsfriheten 1864 och järnvägens framväxt kom 
Arlöv och Åkarp att expandera. Järnvägssträckan 
Malmö Lund invidges 1856 och Åkarp fick då en sta-
tion och samhället utvecklades till ett villasamhälle. 
I Arlöv etablerades sockerbruket 1869 och 1871 fick 
Arlöv en station intill bruket och kring denna kom 
samhället att utvecklas. 

Arlövs stora expansion skedde under 1960- och 
70-talen då den storskaliga bebyggelsen i Elisetorps-
området och Svenshögsområdet tillkom. Burlöv Cen-
ter uppfördes 1971, då också tågstationen flyttades 
dit från Arlöv.  Samtidigt utvecklades grupphusområ-
den nordväst om järnvägen i Åkarp.

Burlövs kommun har idag tre centrumbildningar: 
Arlöv, Åkarp och den senare tillkomna Burlöv Center. 
Den utbyggda pendlarstationen och Burlöv Center 
kommer att vara en självklar samlande attraktions-
punkt. 

Burlöv har ett väl utvecklat föreningsliv och många 
fritidsaktiviteter. Burlövsbadet öppnades som inom-
husbad 1976. Idrottsplatsen Kronetorpsvallen med 
stora gräsplaner, grusplan och löparbanor invigdes 
1993. 

Närheten till Malmö och den fortskridande urbanise-
ringen har medfört att Burlövs kommun genomkor-
sats av trafikleder och annan infrastruktur, som delat 
upp kommunen i olika områden. Programområdet 
är kraftigt bullerstört från järnvägen, de omgivande 
motorvägarna, Kronetorpsvägen och Lundavägen 
som belastas av genomfartstrafik.

Burlövs kommun har idag tre centrumbildningar längs stambanan -  i Arlöv, Åkarp och det senare tillkomna Burlöv Center.

ARLÖV

ÅKARP
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Programområdet
Programområdet, med en areal på cirka 100 ha, 
omfattar den obebyggda delen mellan Arlöv och 
Åkarp. Det består huvudsakligen av odlingsmark och 
begränsas av Kronetorpsvägen i sydväst, stambanan i 
nordväst, E6/E20 i nordost och E22 i sydost. I sydväst 
gränsar programområdet mot Burlöv Center med sto-
ra markparkeringar och bostadsområdet Svenshög, 
med höghus, skola, park och bullervallar. Kronetorps 
gård som nås via en alléplanterad uppfart från Lunda-
vägen, har gett namn åt området. Gården utgör, 
med sin mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet, 
ekonomibyggnader, trädgård och allé, ett ovärderligt 
inslag i området. 

Stadsdelen delas av Lundavägen, vilken kommer att 
utgöra ryggrad i den nya bebyggelsen. 

Längs Mossvägen i norra delen finns några bostads-
hus och rester av ett äldre trädgårdsmästeri som 
används av inhyrda verksamheter. Nordost om Kro-
netorpsvägen, längs stambanan, ligger ett ställverk, 
Burlövsbadet och Kronetorpsvallen med bollplaner. 

Knappt hälften av marken ägs av kommunen, resten 
är privatägd. Större markägare inom området har 
deltagit i processen med tidigare arkitekttävlingar 
och planprogrammet. 

Planområdet ligger i ett slättlandskap i flack och svagt 
böljande terräng. Kronetorps gård ligger högst och 
lägst är det längs järnvägen i norr. Marken lutar mot 
nordväst och avvattnas under järnvägen i Alnarps ån 
och vidare ut i Lommabukten. Nivåskillnaden inom 
området är cirka 12 m.  

Programområdet avgränsas av motorvägen, järnvägen och Kro-
netorpsvägen. Lundavägen som går rakt genom området.

Byggnation av det första kvarteret i området.Privatägd mark är markerad med vit skugga, övrig mark är kommunägd. 
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Kronetorps gård.

Befintlig bebyggelse
I Kronetorpsområdet bedrivs idag jordbruk, träd-
gårdsmästeri, viss begränsad lagerverksamhet och 
handel. Det finns ett fåtal bostäder och ett ställverk. 
Dessutom finns här kommunens badhus med loka-
ler för företagshälsa, fotbollsplaner med klubbhus 
och omklädningslokaler. En allé leder fram till den 
välbevarade 1700-talsgården, Kronetorps gård, där 
nya bostadskvarter längs allén håller på att byggas. I 
anslutning till programområdet finns Svenshögsom-
rådet och utanför motorvägen Kronetorps mölla och 
Burlövs egnahem.

Burlöv Center är en stor personalintensiv arbetsplats, 
men också Lidl öster om Kronetorpsvägen och Arlövs 
företagsby med tillverkningsindustrier och lager-
verksamheter norr om järnvägen är arbetsplatser i 
närområdet. Närmaste skola är Svenshögskolan. 
 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inom programområdet finns Kronetorps gård, vars 
bevarandevärden säkerställs i detaljplan för del av 
Kronetorp 1:1, Kronetorps gård (2015).

Planområdet med skrafferade influensområden mot tågstationen, Svenshögsområdet och Åkarp.

Kronetorps gård

Kraftledning

Lundavägen 

Mossvägen med några verk-
samheter och bostadshus 

Svenshög  

Burlövs 
egnahem

Kronetorps mölla

Åkarp

Privatbostad

Ställverk

Kronetorpsvägen 

Burlöv Center

Burlövs station

Alnarpsån under 
järnvägen

Lidl och tillfälligt 
modulboende  

Pågående 
utbyggnad

Idrottsplats med 
bollplaner

Badhus 
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Förslag
Helheten
Med den nya stadsdelen länkas Arlöv och Åkarp 
samman och med den nya stationen utvecklas den 
cent rala delen av Burlöv. 

Överordnade målpunkter
• Burlöv Centrum med station och Burlöv Center    
• Den centrala parken med skola, badhus, idrotts- 

och fritids aktiviteter
• Kronetorps gård med trädgård och park.

Bebyggelse och blickfång
Kronetorpstaden är en sammanhållen tät kvarters-
bebyggelse kring den centrala parken. Målpunkterna 
förstärks med profilbyggnader som var och en med 
sin karaktäristiska utformning och placering framträ-
der i stadsväven:
• Badhuset kan utgöra ett blickfång från Hantver-

karegatan och stationen. 
• Ett högre hus vid stationen kan bli en fondbygg-

nad i Kronetorps allé. 
• En profilbyggnad i korsningen Lundavägen-Krone-

torps allé kan bli ett landmärke. 
• En entrébyggnad vid den centrala parken kan bli 

en inbjudande solitär.
• Kronetorps gård är ett landmärke. 
• Siktlinjen från Kronetorps gård till Kronetorps 

mölla ska hållas öppen och obebyggd. 

Planförslag för Kronetorpsområdet.
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Gatorna
Stadsdelens gator med vinkeländringar, småförskjut-
ningar i gaturummet och varierade blickfång ger 
spännande gaturum i den stora och den lilla skalan. 
De leder naturligt mot områdets målpunkter:
• Burlöv C 
• Den centrala parken med skola och bad
• Krone torps gård. 

Burlöv Centrum
Vid den nya stationen utvecklas Burlöv Centrum med 
pendlarparkering och ett nytt stationstorg utanför 
programområdet. Här placeras en högre bygg nad 
som underlättar orienteringen och fungerar som 
landmärke för anslutande stråk. Handelsfunktioner 
och kontor utvecklas tillsammans med bostäder längs 
stråken mot denna målpunkt.

Kronetorps gård och trädgård
Kronetorps gård ligger på områdets högsta punkt. 
Söder om mangårdsbyggnaden finns en äldre träd-
gård med bland annat en stor blodbok. Lägre söderut 
växer en ädellövskog dominerad av bok. Vårfloret är 
spektakulärt. 
  
Allén från gården förlängs mot Burlöv Center och 
stationen och ger ett visuellt samband mellan de två 
målpunkterna. 

Burlöv Centrum, den centrala parken med skola och badhus och 
Kronetorps gård kopplas samman då stadsdelen byggs ut. Parken vid Kronetorps gård är en tillgång för hela området.  

Den centrala parken och badhuset
Den centrala parken, skolkvarteret och badhuset ut-
gör stadsdelens nav där områdets fritids- och kultur-
verksamheter, samlingslokaler och caféer samlas i ett 
grönskande stads landskap. Badhuset utgör blickfång 
från stationen och den förläng da Hantverkaregatan. 
Idrottsplats och skola placeras intill Kronetorpstadens 
centrala park. Skolan öppnar sig mot parken och skol-
tomten rymmer lokaler för idrott, kultur och fritid.   
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Bebyggelsen
Kvarterstaden
Den nya stadsdelen är uppbyggd av kvarter som 
tillsammans med de offentliga gröna rummen ger 
staden liv och karaktär. 

Kvartersstrukturen utgör en robust stomme som 
medger en utbygg nad under lång tid. Kvarteren kan 
användas för olika ändamål och husen har olika upp-
låtelseformer. Kvarteren varierar i höjdled och kan 
kombineras på olika sätt. De är rumsskapande och 
bildar gårdar, gator, platser och grönytor. 

Grundenheten med tillhörande gata mäter cirka 
70x70 m. De sätts samman på olika sätt så att en hie-
rarki av stads rum bildas som spänner från gator, plat-
ser och parker till inre lokala gator och gränder. Det 

är i dessa mellanrum människor rör sig. Hit oriente-
ras entréer, fönster, verksamhetslokaler, murar, plank 
och gårdsportar. Inne i kvarteren ligger privata och 
skyddade gröna gårdar. I Kronetorpstaden eftersträ-
vas dessutom att de flesta kvarter har kontakt med 
ett grönt stadsrum.

Målpunkterna, topografin, de gröna stråken med 
dagvatten, parken samt befintliga och nya vägar är 
styrande för strukturen. Bebyggelsen är högst när-
mast Burlövs centrum, mot Lundavägen och Krone-
torpsvägen. Hushöjderna blir lägre mot områdets 
ytterområden i norr och öster. 

Byggnads höjden föreslås variera från 2 till 5 våningar, 
därutöver kan enstaka uppstickare  byggas och husen 
kan förses med en extravåning eller penthouse där 
platsen och sammanhanget tillåter.

Smal gränd i Bo01.

En enhet sammansatt av 4 
kvarter 70x70m.

Passage med inre byggnader och 
transportväg orienterade med en 
förskjutning, så att en liten plats 
bildas.

Den inre delen bebyggs med 
lägre byggnader, uthus och 
plank.

Principuppbyggnad med samverkande kvarter.

Sammansatta och samverkande kvarter
Genom att kombinera flera kvarter där högre hus 
placeras mot norr och mot mindre skuggkänsliga 
stadsrum som bredare gator, med lägre byggnader 
mot de delar där man vill ha intimare och småskaliga-
re miljöer kan man få trivsamma inre boendemiljöer. 
Mellan kvarteren i gränder med små platser och på 
gårdarna skapas trivsamma inre boendemiljöer.

I Kronetorpstaden sätts flera mer eller mindre kring-
byggda mindre kvarter samman. 2, 3, 4 och ibland 
ännu flera ofullständigt uppbyggda småkvarter, där 
de inre delarna byggs med bostadshus med lägre 
byggnadshöjder, uthus och plank samverkar. Med 
små förskjutningar av de inre kvartersgränserna får 
man intimare stadsrum, bättre solförhållanden, va-
rierade och små skaliga lösningar.
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Badhus
Planering och projektering för att nytt badhus intill 
järnvägen i Hantverkargatans förlängning pågår. Det 
gamla badhuset har tjänat ut och det nya kommer 
att bli en attraktion i den nya stadsdelen. Det föreslås 
ligga nära skola, idrott och den centrala parken.

Med lägre hus, mindre gaturum och gränder minskar 
kommunikationsytorna och därmed även gatukostna-
derna. 

Längs de större gatorna används bottenvåningarna för 
handel och kontor, i synnerhet i de mest bullerutsatta 
delarna. Kvarteren erbjuder en inre tyst sida mot vilken 
bostäder får uteplatser och boningsrum. Kvarteren har 
genomgående entréer som nås från gatan och gården.

I Kronetorpstaden samverkar kvarteren i den västra 
delen av plan området där exploateringen är högre 
medan den östra delen av området där husen är 
lägre planeras för kringbyggda kvarter. 

Fördelar med de samverkande kvarteren:
• Grund för etappindelning
• Frihet i husgrupperingen
• Fler trafikfria ytor
• Mänsklig skala
• Samordning av p-lösning, sopsortering med 

mera. 

Lokaler och service
För att ge en varierad och levande stadsmiljö är det 
viktigt att bottenvåningarna rymmer olika verksam-
heter. I vissa lägen är det mer viktigt än i andra att 
bottenvåningarna har lokaler som ska kunna an-
vändas för kontor, service eller handelsverksamhet 
mot vissa gator. Det kan gälla byggnader mot gator 
i skylt läge eller i strategiska hörn mot frekventa och 
attraktiva gator, stråk eller platser.

Lokaler i hörn och längs frekventa gator. Ett nytt badhus planeras i Kronetorpsområdet.



18

Förskola som ramar in gaturummet. Förslag till lägen för förskolor markerade med rött. 

Förskolor och skolor
Enligt nuvarande prognos behövs det i Kronetorpsta-
den en ny F-9-skola och fyra förskolor med vardera 
120 platser.

Olika åldergrupper fördelar sig idag enligt nedan:
Förskola: barn i åldern 1-5 år utgör 7% av befolkning-
en. Det ger 510 barn och ett behov av 4,25 förskolor 
à 120 barn. Andelen förskolebarn är dock ofta högre i 
nybyggda områden. 

F-9-skola: barn och ungdomar i åldern 6-16 år utgör 
14% av befolkningen. Det innebär 1020 barn och ett 
behov av 2 skolor à 500 barn.

Förskola
Befolkningsunderlaget ger ett behov av cirka fyra 
förskoleenheter i området. 

Varje förskola föreslås få 30 m2 friyta och 12 m2 
byggnadsyta per barn. Detta blir 5000 m2 per en-
het. Härutöver bör plats för angöring och inlastning 
anordnas. En förskola upptar knappt ett och ett halvt 
bostadskvarter. Om tomten placeras invid en större 
allmän parkyta kan vissa samordningsvinster erhål-
las. Allmänna parkytor inne i kvartersbebyggelsen 
får dock inte stängas av för förskoleverksamhet. Den 
intensiva lekaktiviteten och behovet av stort gårdsut-
rymme gör samlokalisering av förskola och bostads-
hus i samma kvarter mindre lämpligt. Förskoleverk-
samhet är lättare att samordna i kvarter med kontor, 
service och till och med parkeringshus.

Skola
Underlaget för en skolenhet i Kronetorpstaden är 
drygt tusen elever. Prognoser för framtida skolval och 
upptagningsområden är osäkra. Utbyggnadstakten av 
bostäderna är också svår att förutse. Möjligheter att 
kunna bygga ut lokaler på eller i anslutning till skol-
tomten bör därför eftersträvas. Ytterligare en skola 
närmare Åkarp kan vara en framtida lösning, den kan 
i så fall även ta emot elever från Åkarp. 

En skola beräknas behöva 15 m2 friyta och 14 m2 lo-
kalyta per elev. Storleken på en skolbyggnad för 500 
elever blir då cirka 7000 m2 och friytan 8000 m2. I 
planförslaget har föreslagits en skoltomt på 9800 m2. 
Med dessa förutsättningar medger detta en byggnad 
i fyra våningar. Med en trevåningsbyggnad blir friytan 
7500 m2.
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Förslag av lägen för förskolor och skola vid badhus och park.

Närhet till badhus och bollplaner
Det innebär stora fördelar logistiskt, organisations- 
och ytmässigt om omklädningsutrymmen, angö-
ringsplatser och samlingslokaler kan samutnyttjas av 
skola, badhus och idrottsverksamheterna.

 

Fotbollsträning i Arlöv.

Idrott 
Kring skola och badhus föreslås ett idrottsområde 
med bollplaner, skolidrottsplats och utegym. Det kan 
finnas löparspår ut mot vallparken som ansluter till 
stigsystem där längre slingor kan märkas upp.

Omklädningsrum med mera kan inrymmas i skola, 
badhus eller annan byggnad.

Bollplaner 
I anslutning till simhallen vid stambanan föreslås två 
bollplaner. En kombiplan på 85x130 m som kan delas 
in i tre sjumannaplaner och en plan för elvamannalag 
med liten läktare. Till dessa behövs omklädningsrum, 
parkeringsmöjligheter och angöringsplats. Säkerhets-
avståndet mellan järnvägsspåren och bollplanen är 
30 m. En bullerskärm anordnas närmast spåren. 

Planerna behöver staket för att stoppa bollar och 
planteringar för att mildra storskaligheten. Plats ska 
lämnas för ett cykelstråk och för två sammanstrålan-
de dagvattenstråk.

Bollplanerna kommer att användas som svämytor för 
framtida hundraårsregn. 

Fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet ska sambandet mellan 
skola, badhus, idrott och rekreationsmöjligheter 
beaktas.
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Grönstruktur
Exploatering av Kronetorpsområdet med dess 
högklassiga jordbruksmark kräver en långsiktig och 
hållbar planering. Inför en utbyggnad är det vik-
tigt att satsa på det gröna. Grönskande vegetation 
innebär en eko logiskt investering som verkar positivt 
klimatmässigt och är hälsobringande för de boende. 
Trädplanteringar skapar attraktiva och vackra gator 
och platser. Principen är att alla ska ha närhet till det 
gröna som skapar tilltalande rekreativa mötesplatser 
och eftertraktade bostadslägen. Grönstrukturen hål-
ler samman områdets olika delar och utgör grunden 
för en samverkan mellan dagvatten och grönska.  

Ett uppvuxet träd har lång “leveranstid”. Därför är 
uppvuxna befintliga träd värdefulla. Bevarandevärda 
träd finns längs Lundavägen, Kronetorpsallén och i 
Kronetorps gårds stora trädgård och park.

Övergripande grönstruktur. 

Förslagets grönstruktur omfattar en hierarki av olika 
gröna rum där den centrala parken är stadsdelens 
finpark. Vallparken som avgränsar området mot 
motorvägarna är ett mer flexibelt rum som kan 
användas för vardagsnära promenader, odling och 
aktiviteter. I kvartersstrukturen finns gröningar och 
kvartersgläntor som tillsammans med den nordöstra 
grönloopen utgör en del av den finmaskiga grönst-
rukturen. I det finmaskiga nätet ingår också plante-
ringar och dagvattenhantering i gatorna. Intill skolan 
och badhuset ryms skolgård och bollplaner.  

Den centrala parken
Parken mitt i området utgör tillsammans med skola, 
kultur, badhus, sport- och fritidsverksamhet stads-
delens viktigaste mötesplats. En stadspark i form av 
en finpark som även fungerar som aktivitets- och 
samlingsplats för Kronetorpstadens invånare. 

Vallparken 
Parken har både en rekreativ och avskärmande 
uppgift. Mot motorvägen byggs en  vall med ett 
kompletterande övre bullerplank till cirka 10 m höjd 
över körbanan. Vallen ondulerar och skapar naturliga 
slänter mot gräsytor som med dungar av olika träd 
kan fungera för olika aktiviteter som odling, solbad, 
vila, promenader, lek och bollspel. I vallparken går 
även ett öppet dagvattendike.
 

Det nordöstra grönloopen 
Ett 25 - 50 m brett parkstråk löper norrut i en båge 
från Kronetorps gård över Lundavägen ner mot skol-
tomten. I detta stråk leds dagvatten från områdets 
högsta punkt ner mot områdets lägsta delar där det 
samlas i en damm invid stambanan. Där fördröjs det 
innan det släpps ut i Alnarpsån. 

Man går in i parken via anvisade entréer.

Vissa delar av parken erbjuder stillhet. Liten lekplats. 

Lek och samling i parken.

Centrala parken

Kronetorpsparken

Grön loop

Grön loop

Vallparken
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Trädplanterade gator
Samtliga större lokalgator inom stadsdelen är 
trädplan terade. De olika gatusektionerna i området 
redovisas i trafikavsnittet.

Gröningar och kvartersgläntor
Mellan kvarteren, längs gatorna och i gatuförskjut-
ningar ordnas gröna mindre platser, ibland med dag-
vattenstråk. Det är stadsmässiga och byggda plats-
bildningar som planteras med träd och görs gröna. 

Bebyggelsen ramar in den centrala parken. 

Gårdarna
Gårdarna är skyddade från omvärlden och de görs 
gröna genom att minst två träd planteras. Gräs och 
planeringar täcker så stor del av gården som möjligt 
medan klättrande växter leds upp på väggar och 
plank. Gårds planteringarna skänker även grönska till 
intilliggande småskaliga gränder och gator.

Förgårdszon.I vallparken skapas rum för avkoppling och naturupplevelser.

Förgårdsmark
Mot allmänna gator föreslås minst en meters för-
gårdsmark. I soliga lägen och mot parker kan bredare 
zoner prövas. I förgårdzonen kan planteringar anord-
nas, övergångar mot entréer och uteplatser hanteras, 
dörrslagningar och nivåskillnader omhändertas. 
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Dagvatten
Planområdet har en nivåskillnad på 12 m från högsta 
punkten uppe vid Kronetorps gård ner till den lägsta 
där Alnarpsån rinner under järnvägen. I det böljande 
åkerlandskapet leder åkerdränering och dikningsföre-
tag ner mot järnvägen.  

Marken består till största del av tät moränlera vilket 
innebär att infiltration av dagvatten är olämpligt. 
Alnarpsån har en begränsad kapacitet. Dagvattnet från 
Kronetorpsområdet ska därför fördröjas till 1,5 l/s/ha. 

Ett system med trög avrinning och mer eller mindre 
öppna avrinningsstråk genom området föreslås. Strå-
ken kan gå i park men även i gator med dagvattenka-
naler och gatuplanteringar. Fördröjningen av vattnet 
sker i smådämmen i gator och i diken längs vägen 
ner till utloppet. Här finns även en rad uppsamlande 

fördröjningsdammar. Fördröjningsdammar, kanaler 
och diken ligger på kommunal mark.

I det fortsatta arbetet kommer en dagvattenutred-
ningar att genomföras och en kombination av öppna 
dagvattenstråk och tekniska lösningar under mark 
kommer att prövas. 

Öppna dagvattenstråk i park
I parkzonerna, grönloopen och vallparken går så kall-
lade biodiken som består av en ränna eller ett svagt 
skålat dike planterat med växter som har förmåga 
att ta upp vatten och föroreningar. De kan utformas 
vackert med träd och örter. Den urbana grönloopen 
i nordöst får en tydlig byggd kant med gångstråk och 
“bryggor” som anordnas på ena sidan. I vallparken 
utformas stråket som en naturlig bäckfåra med mjuka 
kanter.

Öppna dagvattenstråk i gata 
I gatorna anordnas öppna rännor och gröna fördröj-
ningszoner med växter som renar vattnet. Vattnet 
från gatan som kan innehålla olja och partiklar ska 
rinna in mot planteringsytorna. Mittplanteringen i 
Lundavägen kan till exempel fungera som svackdike 
eller små fördröjningsbassänger för gatuvattnet.

Uppsamlingsdammar med fördröjning
Stadsdelen förses med ett antal fördröjningsdammar. 
Vattendjupet i dammarna bör av säkerhetsskäl inte 
vara större än en meter och släntlutningen ska inte 
vara brantare än 1:5. Dammarna ska tillsammans ha 
en effektiv volym på cirka 24 300 kubikmeter. 

På Kronetorpsfastigheten i söder ligger en damm för 
avrinning söderut med en volym på 3300 kubikmeter. 

Dagvattensystemet i området behöver dimensioneras för att kla-
ra stora volymer vatten och kommer att ta plats i stadsrummen. 

I den västra delen kan ett system av öppna dagvattenstråk i gator 
och platsbildningar kombineras med tekniska lösningar. 

I den östra delen finns mer plats för en öppen dagvattenhante-
ring i parkstråket. 
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Dagvattenledningarna ska klara 10-årsregn. Fördröj-
ningsdammarna ska rymma ett 30-årsregn när de är 
fyllda upp till omgivande marknivå. Tekniskt sett är 
dammens huvudsyfte att fördröja vatten och sedi-
mentera föroreningar. De är ofta torrlagda och ska 
då fungera som grönyta för lek, spel eller vistelse. 
För att få attraktiva dammar med en vattenspegel 
fordras att de gestaltas med omsorg och till exempel 
ges en djupare del med kantstöd, broar, planteringar, 
eventuellt med tillförsel av vatten. De stora dammar-
na inne bland kvarteren kan eventuellt utformas som 
underjordiska magasin eller stenkistor och täckas 
med ett “lock” av jord för träd och planteringar. De 
fungerar då som vattenhållande och reglerade tunn-
lar som släpper ut överskottsvatten i det kommunala 
systemet. 

Hundraårsregn
Området ska också klara extrem nederbörd, så kall-
lade 100-årsregn. Vattenvägar ska anordnas så att  
vatten kan fördröjas och rinna undan utan att skada 
bebyggelse eller andra känsliga anläggningar. Gator 
och kvartersmark ska höjdsättas med detta som en 
viktig förutsättning. För hundraårsregnen ska sväm-
zoner finnas i form av torra fördröjningsytor av till 
exempel genomsläppliga gräsmattor, bollplaner, par-
keringsplatser och liknande ytor som ligger lågt och 
som kan fungera som uppsamlingsytor för vattnet 
innan det rinner vidare. 

Fördröjning på kvartersmark
Det är viktigt att regnvattnet fördröjs så mycket som 
möjligt i hela området. Varje åtgärd som kan bidra 
till att fördröja vattnet på kvarters- eller tomtmark är 
till gagn för att öka trögheten i vattenflödet. Det kan 
ske med genomsläppliga kommunikationsytor, gröna 
gårdar med träd och planteringar, väggrönska och 
inte minst genom takplanteringar.

Blommande tak fördröjer regnvattnet.

Principskiss för uppsamlingsdamm med fördröjning. Genom att 
ha en djupare del kan en vattenspegel alltid finnas. De flacka 
slänterna gör att stora volymer kan samlas vid kraftiga regn. 

Fortsatt arbete
En utredning om höjdsättning och struktur av 
gator, parker och fördröjningslösningar ska ge-
nomföras.

Klängväxter ger en ombonad känsla och fördröjer regnvattnet.
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Trafik och gaturum
I Kronetorpstaden ska trafiken fördelas och silas 
långsamt mellan kvarteren. Området anknyter till 
omgivningen genom att gator länkas över Krone-
torpsvägen och Lundavägen. Tåg och buss finns inom 
nära räckhåll för längre transporter. 

Huvudgatorna och de större uppsamlingsgatorna får 
ge nerösa cykelbanor och trädplante ringar. Mellan 
de sammansatta kvarteren finns smalare gator och 
trånga gränder, med små platsbildningar.

Inför fortsatt detaljplanering ska en trafikutredning 
för Burlöv och Kronetorpstaden göras utifrån aktuella 
förutsättningar. Dessa kommer att ligga till grund för 
en uppdaterad bullerberäkning för stadsdelen.

Biltrafik i Kronetorp.

Kronetorpsvägen

Lundavägen

Hantve
rka

regatan

Cykelstråk
Nya cykelbanor anordnas utmed befintliga huvud-
gator. Ett väl utvecklat cykelnät utvecklas även längs 
stadsdelens större lokalgator. Ett separat gång- och 
cykelstråk löper i det gröna stråket i områdets östra 
del. Inom området reserveras plats för ett 5 m brett 
regionalt cykelstråk mot Åkarp. Ett cykelstråk anord-
nas även i vallparken.

Cykelstråk. Buss med möjlig sträckning in Kronetorpstaden.

Kollektivtrafik
Det stationsnära läget är en utgångspunkt för ut-
byggnaden av Kronetorp. Burlövs station kommer 
vid utbyggnaden av Södra stambanan bli en pend-
larstation med utökad trafik med både Pågatåg och 
Öresundståg. Bussarna stannar vid den centrala 
parken. Busstrafik mellan Malmö-Lund kan gå på en 
gata norrut parallellt med Kronetorpsvägen med en 
eventuell framtida hållplats vid badhuset för att se-
dan leda vidare via bron över Kronetorpsvägen mot 
stationen. 

En utredning finns framtagen angående en eventuell 
bussförbindelse till Burlöv station från Lomma och 
Staffanstorp. Att leda in busstrafik från Lomma och 
Staffanstorp till Burlövs station kan vara ett sätt att 
skapa ett mer hållbart resande och underlätta pend-
ling och kombinationsresor. 

Större lokalgata
Lokalgata

Huvudgata

Regionalt cykelstråk

Järnvägsstation

Södra stambanan

Busshållplats

Möjlig busshållplatsCykelstråk
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Korsningen Lundavägen/Kronetorpsvägen
Korsningen Lundavägen/Kronetorpsvägen är idag en 
mycket stor cirkulationsplats med totalt 55 m radie. 
När Kronetorpstaden byggs ut ska den ingå i stadsvä-
ven och ha en mer stadsmässig utformning samtidigt 
som trafik mellan motorvägarna och verksamhets-
området nordväst om järnvägen ska komma fram. 
Kronetorpsvägen trafikeras av tunga fordon och är 
transportled för farligt gods. Möjligheten att utforma 
den som ett fyrvägskors eller som en mindre cirkula-
tionsplats har studerats. 

Båda alternativen är möjliga för trafikföringen och 
ryms i skissen till planprogrammet. Vilket alternativ 
som väljs blir beroende av stadsdelens utveckling, 
trafikutredning och prognoser. Frågan behöver inte 
avgöras i planprogrammet.

Trafikering av fyrvägkorsning. Alternativ med en fyrvägskorsning.

Kronetorpsvägen

Lund
avä

gen

Med en fyrvägskorsning skapas ett mer stadsmäs-
sigt gaturum. En korsning tar liten plats, men kräver 
magasin för vänster svängande trafik. En förutsättning 
är att korsningen ljusregleras och viss köbildning kan 
uppstår vid hög belastning.  

Med en cirkulationsplats skapas färre konflikter i 
trafikföringen i korsningen, men den tar något större 
plats och om trafiken på de ingående gatorna är olika 
tät kan det vara svårt att komma in från vissa gator.

Övergångsställen för gående och cyklande blir tydliga 
i fyrvägskorsningen och förskjuts i en rondell bort 
från själva korsningen. 

Alternativ med en cirkulationsplats.
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Lokalgator
Nya genomgående lokalgator länkar samman 
Kronetorpstadens gator med Svenshög och Burlöv 
Centrum. Dessa gator är generöst utformade med 
trädalléer och gång- och cykelbanor. De flesta av 
dessa gator har en sektion på 20 m plus 2 m förgårds-
mark. 

De större lokalgatorna förbinds med gator med va-
rierande bredd, cirka 10-12 m, som är utformade för 
blandtrafik, vilket innebär att cykling sker i bilkörfäl-
ten. Inom gatorna ryms mindre platsbildningar och 
trädplanteringar. 

Kvartersgator och gränder
Mellan de samverkande kvarteren leds ofta en gata 
med en sektion där kör- och gångytor tillsammans 
blir 7,5-10 m. Gatorna är allmän plats där det är nöd-
vändigt för att trafikstrukturen ska fungera men kan 
eventuellt också vara kvartersmark. I kvartersgatorna 
kan det även förekomma små platsbildningar med 
enstaka träd. Mellan kvarteren kan det också finnas 
körbara gränder som är minst 4,5 m breda. 

Huvudgator
Kronetorpsvägen och Lundavägen kommer att byggas 
om till stadsgator. De kommer att planteras och 
omges av nya hus, utformas med nya gatukorsningar 
samt få enstaka platser för korttids parkering. Idag 
utgörs 50 % av trafiken på Lundavägen av genomfart-
strafik. Med en ombyggnad av gatorna kan hastighe-
ten sänkas och genomfarts trafiken förhoppningsvis 
att minskas. Kronetorpsvägen kommer dock även i 
framtiden att belastas av tung trafik till verksamhe-
terna nordväst om järnvägen.

Sektionerna för de båda huvudgatorna kommer att 
förändras. Justering av gångbanebredder och mitt-
remsor har lett till att Kronetorpsvägen och Lundavä-
gen föreslås bli 28 m breda, med tillägg för förgårds-
mark på 1 m på ömse sidor om vägarna.

Exempel på samverkande kvarter. 
Mindre lokalgator på 10 m med cyklar i gatan och småplatser 
längs vägen. Genom storkvarteren kan de minskas ytterligare.

 fö
rgårdsm

ark

gångbana

 kö
rbana m

ed
 

blandtra
fik

gångbana

 fö
rgårdsm

ark

Exempel på samverkande kvarter. 
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Parkering
Parkeringsbehov enligt Parkeringsprogram för Bur-
lövs kommun från 2016: 

Bilparkering
Flerbostadshus
Bilplatser/lägenhet
  1-2 RoK  > 2 RoK
Boende  0,7   0,9
Besök   0,1   0,1
Totalt   0,8   1,0

Cykelparkering
Cykelplatser/lägenhet
  1-2 RoK  > 2 RoK
   1,5  2,5
 

Bilparkering
Den tätare kvartersbebyggelsen i Kronetorpstaden 
förutsätter samlade parkeringar under kvarteren 
eller i parkeringshus. Underjordiska parkeringar är 
kostsamma och kräver tilltagna konstruktioner för att 
klara gårdsplanteringar och fördröjning av dagvatten. 
Parkeringshus är billigare och mycket effektiva. Ett 
p-hus på 40x60 m i sex våningar betjänar 7 till 9 kvar-
ter som antas rymma vardera 70 lägenheter. I bul-
lerutsatta delar är de utmärkta bullerskärmar. Med 
publika lokaler i bottenvåningen medverkar de till att 
skapa en trygg och levande stad. Behovet av parke-
ring kan variera över tid och det kan vara flexibelt hur 
många kvarter ett parkeringshus räcker till. 
Lämpliga lägen för P-hus redovisas på kartan ovan. 
Delar av parkeringen för småhus och radhuskvarte-
ren i de östra delarna förelås lösas på egen tomt. 

Ett sexvånings parke ringshus betjänar drygt sju bostadskvarter om 
p-normen är =0,9 bpl/lgh och 9 kvarter om normen är =0,7 bpl/lgh. Cykelparkering i lokalgata under trädtak.

P

P

P

PP P

P

P

P

P

Lämpliga lägen för parkeringshus.

Möjligheten att minska parkeringsnormen genom 
inrättande av bilpooler eller andra lösningar kommer 
att diskuteras. Närheten till Burlöv center tillsam-
mans med den utveckling som sker kring bilar och 
transporter öppnar för nya lösningar. 

Cykelparkering
Cykelparkering är ytkrävande och bör tidigt beaktas 
vid projektering av bostads kvarteren. Gårdsytorna är 
begränsade i den täta staden och med många cyklar 
på gården tas de i anspråk av skymmande tak och 
hårdgjorda ytor. Om gårdarna ska bli gröna och inbju-
dande vistelse ytor får även förgårdsmark samt delar 
av husens bottenvåning och källare tas i anspråk för 
cykelparkering.   
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Teknisk försörjning
Ledningar
När området byggs ut behöver det lokala lednings-
nätet byggas ut. Gatusektionerna är anpassade så att 
det ska finnas tillräckligt men plats för vatten- och 
avloppssystem och eventuell fjärrvärme samt kanali-
sation för el och bredband med mera. 

Avloppsnätet kan inte ta fler bostäder än etapp ett 
vid Kronetorps gård. Det ska byggas ut med ledningar 
ner till ABMA-ledningen (en gemensam överförings-
ledning från Hjärup och Åkarp) som går under järnvä-
gen vid den nuvarande plantskolan.

Även vattenledningarna kommer att byggas ut.

Principsektion för ledningar i gata. 

0 2 Kmº

2 x
 50

 kv

2 x 50 kv

2 x 130 kv

5 x 130 kv

40
0 

kv

400 kv

400 kv
3 x 130 kv

2 x 130 kv

3 x 130 kv

Markkabel 130kv

Kraftledning 50kv

Kraftledning 130kv

Kraftledning 400kv

Elstation

2m skyddsavstånd gas

6m skyddsavstånd gas

25m skyddsavstånd gas

100m (station gas)

Zon A

Zon B

Zon C

De turkosa linjerna markerar de två 50 kv-kraftledningarna som 
finns i Kronetorpsområdet som behöver grävas ner. 

Gång- och cykelväg under ledningsstråket mot Åkarp.

Ställverk
2 x 50 kv

Dagvatten behandlas i ett eget avsnitt. Dagvatten 
kommer att ledas ovan mark så långt det är möjligt 
men systemet kommer att kombineras med tekniska 
underjordiska lösningar.

I kanten av området mot järnvägen och motorvä-
gen går starkströmsledningar till fördelarstationen 
vid bron över Kronetorpsvägen. Planprogrammet 
förutsätter att dessa ledningar ska markförläggas. 
Då minskar de elektromagnetiska fälten och skydds-
zonen kring dem betydligt. Cykelväg, fotbollsplaner 
och rekreationsområde men inte byggnader tillåts 
ovanpå ledningen.

Lokala elledningar, bredband med mera. ska byggas ut. 

Husen kan värmas ut med fjärrvärme, gas eller på 
annat sätt, det ska finnas ledningar även för detta.
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System med underjordiska avfallskärl. Plats för bland annat avfallshantering bör lösas tidigt i processen. 

Avfall
Idag finns tre vanliga system för avfallshantering: 
• Fastighetsnära traditionell avfallshantering
• Underjordsystem  med betongkassuner och 

inkastbehållare över jord
• Sopsugssystem 

Vilket system som är mest lämpligt beror ofta på 
vilken typ av bebyggelse det är i området. För Krone-
torpsområdet kan flera olika system vara aktuella. 

Soporna ska sorteras i sju eller åtta fraktioner. Hus-
hållens restavfall utgör den största sopvolymen och 
kompletteras ofta med särskild behållare för kompos-
terbart matavfall. 

Varje lägenhet bör ha högst 50 m till kärl för mat- 
avfall och hushållsavfall. Andra fraktioner som fylls 
långsammare kan placeras längre bort där de place-
ras tillsammans och används av flera hushåll. 

Inför detaljplaneringen bör sophanteringen lösas, 
så att de utrymmeskrävande fraktionerna får bra 
placeringar för både boende och för transportfordon.  
Kärlens ska placeras med omsorg så de blir infogade 
på ett bra sätt i den täta kvartersstrukturen. 

Vid traditionell avfallshantering rullas sopkärlen 
ut till sopbilen. För tömning av underjordiska kärl 
behövs framkomlighet och uppställningsmöjligheter 
för tunga lastbilar med lyftarm. Hämtvägen ska ha 
tillräcklig bredd, plats för uppställning och anpassade 
svängningsradier. 

Inom området föreslås två publika återvinningsstatio-
ner. Stationerna bör vara placerade invid huvudväg 
och/eller i anslutning till dagligvaruhandel. Exakt 
plats bestäms i de kommande detaljplanerna.  
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Gestaltning
Målet är att skapa en trivsam och levande boende-
miljö. Utformning av bebyggelsen inriktas på vad 
vi ser i ögonhöjd, vad som utgör blickfång och var 
vi erbjuds utblickar. En god stad erbjuder spänning 
mellan det lilla och det stora, mellan det slutna och 
öppna, mellan glimtar och överraskningar. Liv och 
rörelse i gatorna är viktigt. Bostädernas fönster ger liv 
åt fasader och gator, verksamheter aktiverar platser 
och gator. Husets inre avspeglas i entrédörrar och i 
skyltfönster, i förgårds platser mot gator och gränder. 
Utformnings kraven för Kronetorp staden koncentre-
ras därför på det som finns inom vårt siktfält och 
gäller främst husens bottenvåningar.

Ett urbant byggnadssätt kräver tredimensionella 
bygg nader som tillsammans skapar stadsrum med 
olika karaktär som gator, gårdar, parker, gränder med 
mera. En urban bygg nad har därför en gatusida, en 
gårdssida och gavlar, liksom nederdel och ovandel 
som på olika sätt samspelar med stadsrummen.  

Samordning
Inför kommande detaljplanearbete ska utformnings-
frågor avstämmas mellan alla inblandade till exempel 
inom en grupp av samverkande. Det gäller byggher-
rar emellan och mellan kommunen och byggherrar 
kring utformning av kvartersmark och allmän plats-
mark. Frågor som regleras i detaljplan och följs upp 
i byggloven. De re kommendationer som följer kan 
inarbetas i detaljplanebestämmelser och/eller ingå 
som villkor i markupplåtelse- eller exploateringsavtal.

Med varierande bygg-
nadshöjder och samver-
kande kvarter kan man 
bygga med goda boen-
dekvaliteter. De två övre 
kvarteren: byggnadshöjd 
5 vån och 2,5 vån .
De två nedre kvarteren: 
Byggnadshöjd 4, 5 och 
2,5 vån.

Byggnadshöjd 5 våningar. 
Här kommer ingen sol 
på gården. Med högre 
hus måste gatorna göras 
bredare.

Illustrationerna visar hur man schematiskt kan 
bebygga en grundstruktur med enheter på 70x70 m. 
Smala gator med acceptabla ljusförhållanden får 
man genom att använda lägre hushöjder. Högre hus 
resulterar i bredare omgivande gator och bidrar till 
att kvarteren glesas ut i förhållande till varandra.

Sol och skugga
Vid en sammansatt och högre kvartersbebyggelse 
är det viktigt att tillgodose de boendekvaliteter som 
ligger i goda ljus- och solförhållanden. Bostäder med 
uteplatser i norr läge eller i ständig slagskugga inne-
bär dåliga boendekvaliteter.

Hushöjder och husplaceringar ska väljas så att både 
ett gott markutnyttjande och en god solbelysning 
uppnås. I friliggande kvarter kan till exempel hus i 
norrlägen byggas högre än i söderläge.

Ett slutet kvarter med femvåningshus kastar en 
slagskugga mot norr som är cirka 25 m under dygnets 
ljusa timmar. Ett grannhus som är beläget öster eller 
väster härom och som är enkelsidigt solbelyst kan 
placeras närmast 30 m från detta för att få minst 3 
timmar sol efter klockan 9 vår- och höstdagjämning.

Fortsatt arbete
Hushöjder bör inte vara högre än att alla delar 
i kvarteret och angränsande kvarter får minst 3 
timmar sol dagtid vid vår- och höstdagjämning.
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Utformning av bebyggelse

Trapphusenheter
Långa byggnader kan delas upp i trapphusenheter 
som brukar vara cirka 25 m långa. Trapphusenheter 
ska liksom radhusenheter vara urskiljbara mot gata 
i material, färg eller i gestalt. Häri genom motver-
kas intrycket av obrutna fasader och av storskaliga 
lösningar.

Fasader
Materialen kan blandas i en fasad, mellan olika fa-
sader eller växla från utsida till insida. Det är önsk-
värt att varje trapphusenhet är avläsbar i fasaden. 
I Burlöv finns många byggnader med tegelfasader.  
Flera är utförda med mönstermurade tegeldetaljer i 
puts. Detta ger en lokal karaktär åt bebyggelsen. Att 
ta upp teglet i fasaderna kan vara ett sätt att även 

materialmässigt länka samman Kronetorpstaden med 
den äldre bebyggelsen. En mer enhetlig färgskala 
kan skapa lugnare och sammanhållna kvarter. Ljusa 
fasader ger ljus i smågårdarna. Ljus puts framträder 
vackert som bak grund i ett planterat parkområde, till 
exempel mot den centrala parken. 

I långa gatusträckningar kan byggnaderna förskjutas 
i sidled, så att en rörlig gatulinje med små nischer 
erhålls. Långa loftgångar bör undvikas. Fasader kan 
med fördel varieras i höjdled med uppstickande 
byggnadsdelar. För att undvika ensartade byggnader 
kan byggnader artikuleras vertikalt. Det innebär att 
husen får ett uttryck i bottenvåningen med uteplat-
ser eller lokaler som vänder sig mot besökare, längre 
upp ett annat med privata bostadsvåningar och högst 
upp mot himlen och utsikten ett tredje uttryck med 
till exempel en indragen våning med takterrass. 

Byggnader som höjer sig över omgivningen ska ha ett 
vertikalt uttryck med, trapphus, balkonger, byggnads-
kroppar och liknade uppdelade så att byggnaden ger 
ett slankt intryck. 

Variation mellan tegel och puts i fasaden. Högt hus med uppdelad fasad som ger ett slankt intryck.

Fortsatt arbete
• Trapphus och radhusenheter ska göras ur-

skiljbara mot gata.
• Byggnader bör artikuleras i höjdled så att 

bottenvåning och takvåning får ett eget 
uttryck.

• Små förskjutningar i gatulinje och takfots- 
linje ger variation åt gaturummen.

• Höga hus eller byggnadsdelar ska vara slanka.

Mindre gata vid vallparken.
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Artikulering i höjdled - bottenvåning, bostadsvåningar, takvåning.

Bottenvåning 
Fönster är husens ögon mot gatan. De skapar liv och 
trygg het i området. Hus med källare eller underbyggt 
garage innebär ofta att socklarna växer. Husen kan 
lätt bli avvisande och livlösa mot gatan. Bottenvå-
ningarna får därför högst utföras med 80 cm sockel. 
Med denna höjd erbjuds bra utblickar samtidigt som 
insyn förhindras då fönstrens underkant ligger i över-
kant på förbipasserandes ögonhöjd. I de lägen där 
bottenvåningen används till lokaler behövs en högre 
rumshöjd och golvnivån ska ansluta till gatans nivå. 
Detta innebär att bjälklag här ska ansluta till mark- 
nivån och minsta rumshöjd vara 3,5 m. 

Bottenvåningarna ska kunna användas 
för kontor, service eller handelsverk-
samhet mot vissa gator.

Bottenvåningarna får högst utföras 
med 80 mm sockel.

Lokaler anordnas i bottenvåningarna mot Kronetorpsvägen och Lundavägen och skapar liv och ökar tryggheten i gaturummen. 

Bjälklag ska ansluta till marknivån och 
minsta rumshöjd vara 3,5 m.
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Små förskjutningar i gatuliv och vinklingar skapar variation.

Entréer
Entréer ger liv åt gaturummen. De ska nås från gatan 
och vara genomgående så att man även kan komma 
ut på gården. 

Balkonger och burspråk
Balkonger eller utskjutande byggnadselement mot 
gata eller gränd ska hållas inom angiven förgårdsmark 
och får placeras lägst 3,5 m över mark. 

Förgårdsmark
Alla hus ska förses med minst en meter förgårdsmark 
mot allmän gata eller park. Förgårdsmarken kan 
fungera som buffert för de boende och samtidigt ge 
gatorna liv. I denna buffertzon kan en viss plantering 
ske, det finns plats att slå upp en dörr och att justera 
nivåskillnader. Zonen ger även frihet för placering av 
utskjutande byggnadsdelar högre upp i huset. 

En vacker port välkomnar en besökare och ger huset en värdighet.

Fortsatt arbete
• Balkong och burspråk får ej placeras lägre än 

3,5 m över förgårdsmark mot gata.
• Entré bör vara genomgående från gata till 

gård.
• Lokal bör ha minsta rumshöjd på 3,5 m och 

bjälklag bör där ansluta till gatans marknivå.
• Sockel (höjd från marknivå till överkant bjäl-

klag) får vara högst 80 cm.

Förgårdsmark ger möjlighet till planteringar längs fasaden.
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Utformning av grönstrukturen
Den centrala parken
Parken är något man går in i och ut ur och som er-
bjuder omväxlande gröna inre delrum. Det är en kva-
litet att inte omedelbart se igenom hela parken utan 
att man bakom växtligheten skymtar motstående 
sida med angränsande byggnader. Kanterna är viktiga 
för att ge parken en omslutenhet och identitet. Detta 
kan åstadkommas med tät plantering, markerade 
ingångar och en skålformad kant. 

Förutom aktivitet och lek rymmer parken platser för 
stillhet och vila. Parken ger stadsdelen en identitet 
och den kringliggande bebyggelsen en stolt adress.
Genom att börja plantera parken tidigt kan en stom-
me av träd etableras innan husen byggas.

Vallparken
Parken har både en rekreativ och avskärmande 
uppgift. Mot motorvägen byggs en vall som ondule-
rar och skapar naturliga slänter mot gräsytor. Träd av 
olika slag planteras i grupper, som dungar eller som 
ståtliga solitärer. Här finns plats för promenadstigar, 
motionsspår, odling och lek eller att bara slå sig ner 

och göra ingenting. Dagvattendiket, blommorna och 
fåglarna är några av kvaliteterna i området.
 
Vallparken som är områdets största park ska ge 
naturkänsla så att man kan röra sig i brynkanten, ta 
sig upp och ner på vallen, flanera längs grusgångar, 
genom trädpartier. På detta sätt kan bullervallen rätt 
behandlad bli en stor tillgång för området.

Parkgatan är 14 m bred och har en dämpad trafik runt parken.

Sektion genom vallparken. Genom att bygga platåer mot bullervallen kan nya rumsligheter skapas. 

Fortsatt arbete
• Utmed omgivande motorvägar går idag  

50 kV-ledningar som måste grävas ner innan 
bullervall kan anordnas och parken iord-
ningsställas.

• Utformningen av vallen behöver projekteras 
för att bli ett vackert landskapselement.

• Alla möjligheter att bevara träd bör prövas.

I vallparken ska man kunna röra sig i brynkanten och flanera längs grusgångar. 

gång varierar i läge

bullerplank dolt av 
vegetationsridå

öppet dagvatten
m

ed broar

gång och cykel

park, varierande bredd/
karaktär/topogra�/funktioner

vegetationsklädd
Slänt lutning 1:2
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bef dike

SKALA 1:400 (A3)

50 meter
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Dagvatten
Den nordöstra grönloopen är ett bredare grönstråk 
som markerar övergången mellan stadsdelens tätare 
bebyggelse i sydväst och trädgårdsstadens lägre 
bebyggelse mot Åkarp i nordost. Områdets fuktstråk 
korsas på några ställen av gatupassager med “broar” 
som markeras med extra trädplanteringar. I parken 
rinner vattnet, här promenerar och cyklar man. Här 
finns dungar av träd och platser av olika karaktär med 
oaser för alla åldrar, lekplatser för barnen, mötesplat-
ser för ungdomar och vuxna. Stråket har en attraktiv 
promenadsida längs den östra och norra kanten, mot 
vilken en synlig dagvattenränna med en tydlig kant 
och bryggor skapar en stadsmässig promenad i det 
annars friare utformade grönstråket.

Dagvattenstråk. Den centrala parken. En större uppsamlingsdamm anordnas i områdets lägsta del.

Damm vid badhuset
I stadsdelens norra del och lägsta punkt ligger bad-
huset, skolan och stora bollplaner. Här leds områdets 
dagvatten in i en större fördröjningsdamm innan det 
släpps vidare ut i Alnarpsån. Dammen får en mjuk 
och naturlik utformning mot järnvägen och en mer 
stadsmässig utformning mot bebyggelsen. 
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Mindre plats i kvarterets inre. Gårdarna ska vara gröna och sköna.

Gröna gaturum
I Kronetorp anordnas trädplanteringar längs många 
gator. Träd binder stora mängder vatten. Förutom 
eko logiska fördelar med fördröjning och rening av 
vatten finns även hälsoaspekter. Träd tar upp koldi-
oxid och binder stoft. Lokalklimatet blir bättre med 
lövskugga och minskad vind. Trädkronor håller även 
ner skalan på gaturummen och skapar småplatser 
och rumsligheter nära bygg naderna. Träden minskar 
siktf ältet till överblickbara rum. Störst samlande ver-
kan har plan teringar i svängda, konkava stadsrum.

För att skapa vackra gaturum och platser bör träden 
ha en rejäl krona med en krondiameter på omkring 
10 m. 

Mellan de sammansatta kvarteren bildas platser  
med olika karatär. Det kan vara en sittplats, lekplatser 
eller litet torg. De ska alltid innehålla träd så det finns 
både sol och lövskugga. 

Kronetorps allé kan få sin förlängda sträckning visu-
ellt försärkt av en fortsatt trädplantering ner mot den 
nya stationen. 

Gårdar
Gårdarna är skyddade och inbjuder till vistelse och 
blir därigenom en attraktiv del av bostaden. Gårdar-
na ska vara planterade och gröna och kunna fördröja 
regnvatten. På gården ska en sittplats och liten lekyta 
anordnas på en plats som har minst tre timmars 
solbelysning. Om gårdarna är underbyggda med 
garage ska växtbädd på minst 800 mm anordnas. För 
fördröjning av regnvatten ska asfalt undvikas. Platt-
beläggning med glesa fogar och grus är mer genom-
släppliga. Minst två träd bör finnas på gården.

På gårdarna eller i anslutning till dem ska det finnas 
plats för hushålls nära sopsortering och för cyklar. 
Möjligheten att samordna detta mellan de mindre 
kvarteren bör studeras för att gårdarna ska kunna 
hållas så gröna som möjligt. 

Trädplanteringar längs gatorna.
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Fortsatt arbete
Gårdar ska vara gröna och innehålla träd och 
planteringar. Det ska finnas sol och lövskugga.

Under utbyggnaden
Befintliga skogsdungar och trädbestånd kommer att 
finnas kvar under lång tid, innan hela stadsdelen är 
färdigbyggd. Vid fortsatt detaljplanering kommer 
kanske skogsdungar och träd att värdesättas och visa 
sig vara meningsfulla att bevara. Skötselåtgärder kan 
hjälpa till att utveckla bestånden så att träd kan fung-
era i framtida parker eller gröningar.

I utkanten av utbyggnadsområdet kan även stads- 
odling introduceras och skapa aktivitet och intresse 
för området, innan och efter det att området tas i 
anspråk för nya byggnader.

Skogsdungar och träd i norra delen av stadsdelen kan bevaras. Stadsodling i utkanten av utbyggnadsområdet. Exempel på stadsodling på ett tak i Köpenhamn.

Experiment
Hög arkitektonisk kvalitet ger annonsvärde och 
intresse för området. Grönska har miljömässiga och 
hälsobringande effekter. Profilsatsningar skapar 
intresse och stolt het för miljön. I området kommer 
pilotprojekt och miljöprojekt att uppmuntras. 

Taken till miljöhus och cykelparkeringar gör ofta 
gårds platser mörka och kan med fördel utformas 
med takgrönska.
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Sektion genom Kronetorpsvägen med bebyggt kvarter i Kro-
netorpområdet. Huset byggs i slänten där entréer och lokaler 
orienteras mot gatan. 

Utformning av gaturum
Kronetorpsvägen
Kronetorpsvägen blir 28 m bred med 2 körfält i 
vardera riktning, mittremsa nya trädplanteringar 
och gång- och cykelbanor på båda sidor. Därutöver 
finns 1 m förgårdsmark på vardera sidan. Längs gatan 

Sektion genom Kronetorpsvägen.
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uppförs nya byggnader för kontors- och handelsverk-
samhet, de kan kombineras med förskolor, bostäder i 
kvarterens inre och bullerskyddade lägen. Mot gatan 
kan även parke ringshus placeras. Dessa bör inne-
hålla publika verksamheter i bottenvåningarna mot 
gatorna. Byggnaderna ska ha entréer som vänder sig 
ut mot gatan. 

Mot viadukten under Hantverkaregatan och järn-
vägen byggs husen i souterräng med lokaler ut mot 
gångbanan. Invid lokaler längs dessa huvudgator bör 
korttidsparkeringar anordnas för besökande.

Sektion för Lundavägen med sparade lindar till höger.

Sektionen genom Lundavägen blir 28 m + 2 m. 

Lundavägen idag. Befintlig lindplantering
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Sektion genom en bred lokalgata.

Dagvattenförande plantering i gata.

Lundavägen
Lundavägen har samma bredd som Kronetorpsvä-
gen men får endast ett körfält i varje riktning samt ett 
körfält för vänstersvängande trafik och plantering även 
i mittremsan samt gång- och cykelstråk på båda sidor. 
Längs Lundavägen uppförs kvarter, där bottenvåning-
arna mot gatan används för handel och kontor. Den 
befintliga raden av lindar sydost om vägen bevaras. 
Den nya bebyggelsen utgår från denna trädrad och 
kvartersgränsen placeras 6,5 m sydost om denna. 
Byggnaderna utmed de raka huvudgatorna kan med 
fördel förskjutas något i förhållande till varandra för 
att skapa liv och variation i gaturummen. Förgårds-
marken utökas i så fall på dessa platser. 

Dagvattenförande gator
Dagvatten kan rinna i öppna diken eller i nedsänkta 
planteringsytor där vattnet fördröjs och renas.

Lokalgator med stadsgläntor
De större lokalgatorna är generöst utformade med träd- 
alléer och gång- och cykelbanor. De flesta av dessa gator 
har en sektion på 22 m (20 m + 2 m förgårdsmark). 

Där gatorna sammanstrålar i stadsparken löper de 
runt parkrummet. Trafiken dämpas och gatan smalas 
av mot husen så att parken och grönskan kommer 
närmare bebyggelsen. Markbelägg ningen ägnas 
särskild omsorg, till exempel kan gatsten prövas för 
körytorna. Den inre trädraden tas bort och cykeltrafi-
ken dubbelriktas invid gångbanan närmast husen. 

Kronetorps allé bevaras och förses med cykelbanor 
den förlängs som gång- och cykelstråk över Lundavä-
gen och Kronetorpsvägen mot stationen. Biltrafiken i 
allén avleds till en framtida gata till Lundavägen som 
fortsätter mot badhuset. 

Förlängningen av Hantverkaregatan mot badhuset 
trädplanteras och 5 m reserveras för ett regionalt 
cykelstråk. 

Mellan de genomgående gatorna finns mindre gator 
som binder ihop dem. Genom de samverkande 
kvarteren leds också smala gator eller gränder. Små 
förskjutna gränder har fördelen av att stänga ute 
biltrafik och buller. 

Längs de smalare gatorna förekommer trädplante-
ringar i små platsbildningar som skapas genom att 
gaturummen förskjuts eller där kvarteren öppnar 
sig mot gatan. Dessa stadsgläntor kan ha karaktären 
av torg, sittplats, lekplats eller bara en liten gröning. 
Kanske finns där ett konstverk.
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Genomförande 
Tävlingar och, experiment
En hög ambitionsnivå och experimentlusta har varit 
en viktig del av planeringsprocessen kring Krone-
torpstaden. Hittills har två arkitekttävlingar och flera 
parallella uppdrag genomförts för att få fram bra 
idéer och projekt till området. När så mycket ska 
byggas i ett stort område är det viktigt att fortsätta 
med en hög ambitionsnivå och försöka bjuda in till 
experiment och tävlingar för att säkra hög kvalitet, 
god livsmiljö och hållbar utveckling. 
 
Etappvis utbyggnad
Burlövs kommun arbetar med ett bostadsförsörj-
ningsprogram som ska peka på prioriterade områ-
den, etapper och utbyggnadstakt för hela kommu-
nen. Kronetorpstaden kommer att byggas ut under 
en mycket lång tid. Det är därför viktigt att varje 
etapp i utbyggnaden har en naturlig identitet och 
avslutning. Staden ska kunna stanna upp i sin tillväxt 
och ändå kännas som en hel stadsstruktur med en 
attraktiv och komplett livsmiljö. Därför måste även 
offentlig service byggas ut tidigt. Det är viktigt att de 
som flyttar in inte kommer att bo på en byggarbets-
plats under många år.

Jordbrukslandskapet fungerar under en lång period 
som ett stort landskapsrum eller park. Kommunen 
bör verka för att landskapet används till exempel ge-
nom att anlägga parker och grönområden tidigt. Det 
är positivt både för kommuninvånarna och de första 
inflyttarna, men även en bra investering. Marken 
skulle även kunna användas för odling i olika skalor 
under en lång övergångsperiod.

Principer för etappindelningen. Stråken mellan de tre stora målpunkterna i området behöver anläggas tidigt. 

Etapp 0

Etapp 1

Etapp 1

Etapp 1
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Etappindelning
I den fortsatta planeringsprocessen är det viktigt att 
utreda lämplig etappindelning och utbyggnadsord-
ning för till exempel vägar och infrastruktur. 

Det finns några utgångspunkter att utgå från när 
etapperna bestäms. En övergripande ordning är att 
utgå från de tre noderna i Kronetorpstaden - Burlöv 
Centrum, Kronetorps gård och badet/parken/skolan - 
och bygga ihop dem. Den strukturella indelningen av 
bebyggelsen i samverkande kvarter, med flera kvarter 
som tillsammans bildar en enhet är också en lämplig 
etappenhet.

Det finns en hel del storskaliga infrastruktursats-
ningar som behöver samordnas, till exempel dag-
vattenhantering, bullerskydd och nedgrävning av 
luftledningar. För fortsatt utbyggnad krävs en ny 
spillvattenledning.

Identifierade tidiga åtgärder:
• Stärka kopplingen mellan Burlöv Centralstation 

och nya Burlövsbadet via Hantverkaregatan. 
• Omforma korsningen Kronetorpsvägen - Rampvä-

gen till fyrvägskorsning för att förbättra tillgäng-
ligheten till stationen och det nya Burlövsbadet. 

• Utreda vidare buller-/risk-skärm mot stambanan 
i norr.

• Nedgrävning av luftledningarna. 
• Anlägga stadsparken tidigt. 
• Anordna trafiksäkra övergångar för oskyddade 

trafikanter till den nya bebyggelsen vid Krone-
torps gård.

 
Etapperna kommer naturligtvis även påverkas av 
intressen från fastighetsägare och möjlighet att bygga 
ut kommunal service.

Tidplan
Planprogrammet beräknas att godkännas under 
hösten 2017. Skelettdetaljplanen och detaljplaner för 
Burlövsbadet, Burlöv Centralstation samt Kronetorp 
gård etapp 2 beräknas antas under 2018.

Badhus färdigbyggt 2020-21
Burlöv Centralstation invigs 2024.

Kompletterande utredningsinsatser
Inför de kommande detaljplanerna behöver ett antal 
utredningar att tas fram eller kompletteras: 
• Trafik
• Buller
• Arkeologi
• Handel

• Dagvatten
• Parkering
• Risk
• MKB
• Höjdsättning

Exploateringskalkyl
Utifrån strukturförslaget för planprogrammet bör 
översiktliga exploateringsanalyser och kalkyler tas 
fram som underlag för den fortsatta planeringen. 

Landskapsrummen kan brukas innan de exploateras.



Credits not available.
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Planeringsförutsättningar 
Tidigare ställningstaganden
Detaljplaner
Inom programområdet finns flera gällande detaljplaner:
• Plan nr 73 – Stadsplan för Centrum (1969)
• Plan nr 143 – Stadsplan för Tågarp 17:1 m fl (Bur-

lövs fritidscentrum) (1988)
• Plan nr 162 – Detaljplan för Tågarp 15:4 (Burlövs 

centrum) (1995)
• Plan nr 183 – Detaljplan för Klockstapel i Krone-

torpsrondellen (1998)
• Plan nr 194 – Detaljplan för Kronetorp 1:1 m fl (2003)
• Plan nr 212 – Detaljplan för Tågarp 17:2 m fl (fri-

tidsområde) (2005)
• Plan nr 245 – Detaljplan för Kronetorp 1:1 (bostä-

der vid Kronetorps gård) (2015)
• Plan nr 250  Södra stambanan genom Arlöv

Inom och i närheten av området finns flera pågående detaljplaner: 
• En skelettdetaljplan, som omfattar första etappens  

gator, bullervallarna kring området, den centrala 
parken och ytterligare viss allmän platsmark. 

• En detaljplan för nytt badhus .
• En detaljplan för torget vid Burlövs nya tågstation 

med omgivande bebyggelse, området mellan sta-
tionen och Burlöv Center samt pendlarparkering.

• En detaljplan för ny bostadsbebyggelse i anslut-
ning till Kronetorps gård.

• En detaljplan för kulvertering av Alnarpsån och 
flytt av ledningar med anledning av utbyggnaden 
av stambanan till fyra spår berör området i norr. 

Burlövs Bostäder vill ta fram ett planprogram för 
förtätning på Svenshögsområdet och det finns en 
järnvägsplan med servitut för bland annat dagvatten-
hantering, som gäller för delar av programområdet. 

Gällande detaljplaner markerade med heldragen röd linje och pågående detaljplaner markerade med streckad blå linje. 
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Trafikplan
Trafikplan Burlöv (2014) är ett strategiskt måldoku-
ment som ska fungera tillsammans med Framtidspla-
nen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett 
hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen 
gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska 
stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bilresor 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. 

I trafikplanen beskrivs Lundavägen och Kronetorpsvä-
gen som två gator av överordnad karaktär som bildar 
ryggrad i kommunens gatunät. En utveckling av Kro-
netorpsområdet finns med i trafikplanen och beskrivs 
som ett mycket stationsnära område som har mycket 
goda förutsättningar att locka boende och näringsliv 
till platsen. 

Bevarandeplan
Bevarandeplanen för Burlövs kommun (2000) ska 
bland annat ligga till grund för skyddsbestämmelser 
för kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
i områdesbestämmelser och detaljplan. Kronetorps 
gård ingår i bevarandeplanen. Gårdens kulturhistoris-
ka värden säkerställs i befintlig detaljplan för Krone-
torp 1:1 (2015).

Parkeringsprogram
Parkeringsprogram för Burlövs kommun - Policy & Norm 
(2016) ska följas för detaljplaner inom området. Par-
keringsprogrammet anger parkeringsnorm för bil och 
cykel för olika typer av bostäder och verksamheter.
Parkeringsprogrammet innehåller också förslag på 
hur parkeringsnormen kan minskas, med till exempel 
samnyttjande av platser, bilpool och attraktiva cykel-
parkeringar.

Ortsanalys
Ortsanalys Arlöv (2004) har syftet att beskriva Arlövs 
karaktär och vad som är viktigt att ta fasta på vid 
utveckling av orten. Följande rekommendationer ges: 
tydliggör Arlövs kvaliteter, inlemma Burlöv Center i 
tätorten, utveckla grönstråken, minska barriärerna, 
variera bostadsbeståndet, förstärk den historiska 
knutpunkten korsningen Lommavägen – Lundavägen 
– Dalbyvägen, samt ge orten en tydlig avgränsning. 

Trafikplan Burlöv från 2014 och Parkeringsprogram för Burlövs kommun från 2016. Kronetorps gård ingår i kommunens bevarandeplan.
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Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö
Programområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö-
vård Burlöv M77. 

Motiveringen till riksintresset är:

”Odlingslandskap i öppen slättbygd och indu-
strimiljö kring sockerbruk vilkas nära förhållan-
de väl illustrerar omvandlingen av det skånska 
agrarsamhället från 1700-talets förindustriella 
storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första 
decennier utvecklade livsmedelsindustrin. (Od-
lingslandskap, Bymiljö, lndustrimiljö)”1

1 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården - 
Skåne län (M). Dokument uppdaterat 2014-02-18.

Uttryck för riksintresset är:

”Slättbygdens öppna sammanhängande 
odlingslandskap. De fria vyerna med skarp 
åtskillnad mellan tätort och odlingslandskap 
och det lokala vägnätet som sammanbinder 
storgårdar, sockencentrum, egnahemsområde 
och tätort med varandra samt med de större 
regionala och nationella kommunikations-
stråken. Burlövs kyrkby med tät bebyggelse, 
prästgård, skola och sockenstuga. Kronetorps 
gård med allésystem, park- och trädgårdsmiljö, 
storskaliga ekonomibyggnader, samband med 
odlingslandskapet samt tillhörande holländare-
mölla med dominerande läge i landskapet...”2

I översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, 
tas ställning för att kommunen ska verka för:
• att riksintresset för kulturmiljö följs och att den 

stationsnära bebyggelsen i Kronetorpsområdet 
blir en ny etapp för bosättningskontinuiteten i 
riksintresset.

• att det pendlarstationsnära Kronetorpsområdet 
som ligger i området för riksintresse för kultur-
miljö, mellan Stockholmsvägen och Västkustvä-
gen bebyggs med blandad stadsbebyggelse längs 
med Lundavägen och inom 1,5 km från Burlöv C.

Det öppna jordbrukslandskap som riksintresset delvis 
syftar på bedöms i översiktsplanen, Framtidsplan för 
Burlövs kommun, inte vara ett sammanhängande 
område i Kronetorpsområdet på grund av den stor-
skaliga infrastrukturen som skär av. Kronetorps gård 
har mist sin funktion som jordbruksenhet eftersom 
gårdsmiljön med dess byggnader inte längre används 
inom jordbruksnäringen. Gården är såld och bon-
den har flyttat ut till sina åkrar utanför väg E22.10. 

2 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården - 
Skåne län (M). Dokument uppdaterat 2014-02-18.

Eftersom gården och marken i Kronetorpsområdet är 
omgärdad av stora infrastrukturstråk och bebyggelse 
har möjligheterna att driva ett effektivt jordbruk med 
rationella brukningsmetoder försvårats efterhand. 
Om delar av området bebyggs kommer den kvarva-
rande marken att vara än svårare att bedriva jordbruk 
på. Redan idag används marken i Kronetorpsområdet 
till hälften till annat än öppen jordbruksmark, till ex-
empel Burlövsbadet, fotbollsplaner och affärslokaler.

Bedömningen är att för den stationsnära marken är tät 
blandad bebyggelse den lämpligaste markanvändningen. 

Utanför motorvägarna ska riksintresse för kulturmiljö och 
odlingsmarken värnas för framtiden, trots de stationsnä-
ra lägena. Det öppna odlingslandskapet söder om E22:an 
mellan Stockholmsvägen och Sege å ska bevaras. 

Bevarandet av de värden som är kopplade till Krone-
torps gård har säkerställts i Detaljplan för del av Kro-
netorp 1:1 m fl Kronetorps gård (2015). Herrgården, 
allén, park- och trädgårdsmiljön och de storskaliga 
ekonomibyggnaderna som nämns i uttrycket för riks-
intresset har fått skyddsbestämmelser i detaljplanen. 
Gården har samband med odlingslandskapet via en 
väg som går under motorvägen mot holländaremöl-
lan, Kronetorps mölla. Från möllan och Burlövs egna-
hemsområde kan odlingslandskapet både överblickas 
och nås via mindre stigar och landsvägar.

I samband med miljökonsekvensbeskrivningen för 
detaljplan för Kronetorp 1:1 togs en historisk analys 
och synbarhetsanalys fram (2014). Den undersökte 
de historiska och kulturgeografiska sambanden i 
Kronetorpsområdet och pekar ut en siktlinje mellan 
Kronetorps gård och Kronetorps mölla som särskilt 
viktig för att bevara dessa samband. De planerade 
bullerskydden är förlagda så att siktlinjen mellan 
gården och möllan ska finnas kvar.
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Kronetorpsområdet är del av ett större riksintresse.



45

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, om-
fattas 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 be-
fintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Riksintresse för järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järn-
väg. Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till 
Malmö och är viktig för både person- och godstrafik. 
Den är av internationell betydelse och ingår i det 
utpekade Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska 
godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station utmed 
Södra stambanan är stationer av riksintresse.

Riksintresse för vägar
Burlövs kommun har ett flertal vägar som är av riks-
intresse. E20, E22, E6 samt E6.01/Västkustvägen är 
utpekade som riksintresse. 

Naturmiljö
Biotopskydd
Inom Kronetorpsområdet finns alléer utmed Lunda-
vägen och Kronetorps gårdsväg och trädrader intill 
Kronetorps gård som berörs av biotopskydd. Even-
tuellt kan det finnas fler biotoper som omfattas av 
biotopskydd inom programområdet, till exempel 
småvatten och våtmark i jordbruksmark.

Kulturmiljö
Fornlämningar
Hela bygden är rik på fornlämningar och inom områ-
det finns ett antal kända fornlämningar. För delar av 
området har arkeologiska utredningar steg 1 och 2 
utförts. De bekräftar de upptäckter som gjorts tidigare i 
området; spår av två gravhögar, en norr om Kronetorps 
gård (Burlöv 55:1) och en norr om Burlövsbadet (Burlöv 
47:1). Man fann också spår av ett antal förhistoriska 
boplatser; en norr om Kronetorps gård (Burlöv 115), en 
utmed Kronetorpsvägen söder om Lundavägen (Burlöv 
88:1) och tre norr om Lundavägen (Burlöv 45:2 + ev. 
utvidgning, + 2 ej namngivna). Sammanlagt föreslås åtta 
delområden utredas vidare med arkeologisk förunder-
sökning innan de kan bebyggas. Inom planområdet 
finns ytterligare några kända fornlämningar: RAÄ Burlöv 
34:1 Milstolpe och Burlöv 21:1 Hög.

Fornlämningsområden som måste utredas vidare.

0 2 Kmº
Riksintresse kustzon

Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzonen. Den gamla allén till Kronetorps gård är skyddad.
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Natur och landskapsbild
Planområdet ingår i ett öppet och storskaligt jord-
brukslandskap som bryts av vegetationen kring Kro-
netorps gård. Utmed Lundavägen, som är det tydli-
gaste stråket genom området, och utmed vägen mot 
Kronetorps gård, finns planterade alléer som bildar 
tydliga rumsliga element i landskapet. Området är 
inramat av stora infrastrukturbarriärer och därmed 
avskilt från det öppna odlingslandskapet i söder. 
Landskapet norr om Lundavägen är en tydlig rand-
zon mellan Arlöv och Åkarp med typiska tätortsnära 
landskapselement som trädgårdsmästeri, bollplaner 
och badhus. Söder om Lundavägen är det ett mer 
tydligt odlingslandskap med jordbruksmark och Kro-
netorps gård som dominerar. Ett särskilt viktigt inslag 
i landskapet är landmärket Kronetorps mölla utanför 
planområdet och siktlinjen mellan möllan och Krone-
torps gård. 

Mark och vegetation
En naturvårdsplan för Burlövs kommun är under 
framtagande. I samband med detta har program-
området inventerats bland annat avseende land-
skapsbild och flora. Det viktigaste objektet ur natur-
vårdssynpunkt i närområdet är Kronetorps park, vars 
bevarande säkerställs i detaljplan för del av Krone-
torp 1:1 (2015).

Inom programområdet finns rödlistade fladdermöss i 
Kronetorps park. Inom programområdet finns de röd-
listade arterna alm, ask, bergjohannesört och back-
sippa, möjligtvis finns det även rödlistade groddjur i 
våtområdena.

Jordbruksmark
En stor del av marken inom programområdet brukas 
idag som jordbruksmark. Jorden är av mycket hög 
kvalitet och klassas som 9-10 på en skala mellan 
1-10, där 10 utgör den högsta klassen.

Topografi
Markytan inom området lutar generellt från Stock-
holmsvägen i söder ner mot Södra stambanan i 
norr. Kronetorps gård, med park och allé ligger på 
den högsta punkten i området. Förutom ytorna för 
infrastruktur och de avplanade ytorna för fotbollspla-
nerna och verksamhetsetableringar har topografin en 
naturlig lutning från söder till norr. Området är som 
lägst cirka 4 möh i norr och som högst cirka 17 möh 
mot söder vid Kronetorps gård.

Backsippan är ovanlig i Burlövs kommun och en sårbar art.Allén från Kronetorps gård mot Lundavägen.

0 2 Kmº
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Jorden i Burlövs kommun är klassad som 9 och 10.
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Vattenområden och våtmarker
Alnarpsån rinner längs med järnvägen i programom-
rådets norra kant och är det viktigaste ytvattnet inom 
programområdet. Alnarpsån får en ny sträckning i 
och med utbyggnaden av Södra stambanan i den 
norra delen av programområdet. Detta behandlas 
i detaljplan för del av Åkarp 8:1 m.fl. Sockervägen 
samt i en separat process genom en miljödomsan-
sökan. Utöver Alnarpsån finns två dammar inom 
planområdet; en vid cykelbanan i norr, en söder om 
Kronetorps park. I den senare tillförs även dagvatten 
från intilliggande ytor.

Inom programområdet finns dikesföretag som behö-
ver upphävas om marken ska exploateras. 

Kommunikationer
Kollektivtrafik
Genom programområdet går regionbuss 130 (Lund 
- Hjärup - Åkarp - Arlöv - Malmö) längs Lundavägen. 
Med buss tar det 15 minuter till Malmö och 25 minu-
ter till Lund. I direkt närhet till området finns Burlövs 
tågstation. Där stannar idag endast Pågatåg, normalt 
en gång i halvtimmen i vardera riktningen från tidig 
morgon till sen kväll. 

I och med stambanans utbyggnad kommer Burlövs 
station att utvecklas till Burlöv Centralstation, en regio-
nal pendlarstation i likhet med Hyllie station, där även 
Öresundståg kommer att stanna. Stationen kommer 
att få tiominuterstrafik och direkttåg till Köpenhamn. 
Ombyggnaden beräknas vara färdig 2022. 2030 beräk-
nas cirka 6000 resenärer passera stationen varje dygn.

Gång- och cykeltrafik
Idag går det en gång- och cykelväg längs med järnvä-
gen mellan Arlöv och Åkarp och längs med Lundavä-
gen. Det cykelstråket är ett av de föreslagna till fram-
tida snabbcykelstråk mellan Lund och Malmö. Vid 
Lidl finns en tunnel under Kronetorpsvägen till Burlöv 
Center. I södra delen av området finns en cykelbro 
mot Svenshög och en tunnel mot Burlövs egnahem. 
Gång- och cykelvägnätet inom programområdet är 
inte sammankopplat och Lundavägen och Kronetorp-
svägen är barriärer som behöver överbryggas.

Motortrafikvägar
Programområdet är omgivet av flera stora motor-
vägar. I Kronetorps trafikplats, öster om planom-
rådet, möts E22 (Lund-Malmö) och E6/E20 (Kö-
penhamn-Helsingborg). E6/E20 trafikeras norr om 
trafikplats Kronetorp av cirka 43 200 fordon per dygn 
(2010). E22 trafikeras av cirka 42 800 fordon per dygn 
väster om trafikplatsen (2010). 

Rakt genom området går Lundavägen och i väst 
skiljer Kronetorpsvägen området från Arlöv. Båda 
vägarna är stora barriärer. Vägarna är gamla och har 
en viktig roll i det övergripande vägnätet och funge-
rar som stommen i Arlövs gatunät. Cirka 7 200 fordon 
går dagligen på Lundavägen öster om korsningen 
med Kronetorpsvägen (2013), cirka 8 500 fordon per 
dygn väster om korsningen (2013). Kronetorpsvägen 
trafikeras av cirka 9 000 fordon per dygn söder om 
korsningen med Lundavägen (2008) och 12 000 norr 
om korsningen (2008). 

Från Kronetorps gård till Lundavägen går en träd-
planterad allé, som ger en tydlig riktning mot Burlöv 
Center och vidare mot Burlövs station. I norra delen 
av programområdet finns en mindre väg, Mossvägen, 
som leder till några verksamheter och bostadshus.

Damm söder om Kronetorps park. Lundavägen går rakt genom planområdet.
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Från Kronetorpsvägen finns vägar/infarter till badhu-
set (Badhusvägen) och Burlöv Center (Rampvägen). 
Avfarterna i korsningen medger endast högersväng 
och trafiksituationen är komplex. 

Hälsa och säkerhet
Förorenad mark
Inom programområdet finns två miljöfarliga verk-
samheter. Det före detta trädgårdsmästeriet vid 
Mossvägen i norr och Burlövsbadet. Vid planläggning 
för bostäder bör detaljerade markundersökningar 
genomföras för att avgränsa och ta ställning till even-
tuella behov av saneringsåtgärder.

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. Generellt rekommenderas ändå att bygga med 
radonsäker grundläggning i kommunen. 

Vibrationer
I samband med planeringen av stambanan har 
vibrationsutredningar genomförts området utmed 
järnvägen och vid mätningar i området har inga över-
skridanden av riktvärden uppmätts. De beräkningar 
som gjorts med den ökade trafiken på stambanan har 
visat att påverkan jämfört med dagsläget är oföränd-
rad. 

Buller 
Programområdet är mycket bullerutsatt. Av den kom-
munövergripande kartläggning av buller som gjorts 
framgår att området är utsatt för ekvivalenta buller-
nivåer från vägtrafik på upp till 70 dBA. Omedelbart 
intill motorvägarna är nivåerna ännu högre. Samma 
förhållande gäller buller från järnvägen. En bullervall 
är under uppförande i anslutning till ny bebyggelse 
vid Kronetorps gård.

Miljöstörande verksamhet
Norr och väster om programområdet finns miljöfar-
liga verksamheter med skyddsavstånd som delvis 
påverkar området. Flertalet ligger inom verksamhets-
området vid Företagsvägen och Testvägen nordväst 
om järnvägen. Förutom några bil- och plåtverkstäder 
som bedöms ha en marginell påverkan finns några 
industrier som bedöms ha större påverkan. Bland 

Bullerexponering från Södra stambanan. Bullerexponering från vägar. 

Mattisson, Kristoffer, Arbets- och miljö-
medicin (2011). Modellering av bullerex-
ponering från vägar och järnvägar i Burlöv 
kommun. AMM 2011:1.
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I anslutning till Burlöv Centers parkering och Krone-
torpsvägen, alldeles intill programområdet, ligger en 
bensinstation. Bensinstationer omfattas av riskav-
stånd till bebyggelse. 

Farligt gods/Risk
En riskutredning har gjorts (ÅF 2017-03-31) för att ut-
reda risknivån med avseende på farligt gods och ris-
ker från industrier i närområdet. De största riskerna 
är pölbränder till följd av utsläpp av brandfarlig väts-
ka samt utsläpp av giftiga gaser. Utan skyddsåtgärder 
bedöms risknivån vara högre än vad som är accepta-
belt. Med skyddsåtgärder kan en acceptabel risknivå 
uppnås. De skyddsåtgärder som kan vara aktuella är 
bland annat skyddsavstånd, konstruktioner som är 
motståndskraftiga mot explosion, tekniska åtgärder 
med mera. Detaljerade riskreducerande åtgärder 
behöver hanteras i de kommande detaljplanerna. 

Geoteknisk utredning
En översiktlig geoteknisk utredning för området har 
gjorts (2013). Av denna framgår att de ytliga jordlag-
ren utgörs huvudsakligen av lermorän. Grundlägg-
ningsförhållandena inom planområdet är relativt 
goda då förekommande jordar är mycket fasta. Ett 
undantag finns dock i den sydvästra delen där orga-
nisk jord i form av torv påträffats ned till cirka 2,5 m 
djup. Infiltration av dagvatten (LOD) rekommenderas 
ej då förekommande jordar är mycket täta. 

I samband med planläggning av området med orga-
nisk jord i sydväst behöver fördjupade geotekniska 
utredningar tas fram. 

Teknisk försörjning
Grundvattentäkter
Programområdet berör två grundvattentäkter: Al-
narpsströmmen och Sydvästra Skånes kalkstenar. Vat-
tendelaren går genom programområdet i nord-sydlig 
riktning. 

Dagvatten
Dagvattnet från programområdet leds till största del 
till Alnarpsån. Från den mindre delen av planområ-
det som lutar åt sydväst leds dagvattnet till Sege å. 
Alnarpsåns vattenkvalitet bedöms ha dålig status. 
Dagens avrinning från Kronetorp beräknas vara 1,5 
l/s/ha. Alnarpsån är hårt belastad och klarar inte ett 
ökat flöde vilket innebär att vid en exploatering mås-
te vattnet fördröjas innan det släpps till recipienten. 
Alnarpsån kommer efter utbyggnaden av stambanan 
att ledas under järnvägen längre norrut än idag.

Området kommer att ligga inom verksamhetsområde 
för VA. Möjlighet till dagvattenanslutning finns i Kro-
netorpsvägen och längs Alnarpsån där den gränsar 
till programområdet.

Vatten och avlopp
I norra delen av programområdet går en ledning  till-
hörande AB Malmöregionens Avlopp (ABMA). 

 I dagsläget finns begränsade möjligheter att ansluta 
området till det allmänna va-nätet, därför krävs ytter-
ligare va-utredningar. Avloppet som behöver byggas 
ut tidigt för att klara fler nya bostäder, kommer att 
anslutas till ABMA-ledningen där den går under 
järnvägen. 

Fjärrvärme/gas
Fjärrvärme finns i Burlöv Center, det kan eventuellt 
läggas i Lundavägen ända till Åkarp. Etapper bör utgå 
från Arlöv längs Lundavägen och därefter kan områ-
dena anslutas till Lundavägen.

Det finns gasledningar vid Burlövsbadet och i Moss-
vägen.

El/luftledningar
Två 50-kV-ledningar går idag inom programområdet 
längs med områdets sydöstra kant och följer sedan 
järnvägen söderut till ställverket. Ledningarna har i 
dag ett skyddsavstånd på 50 m från ledning. En för-
utsättning för planeringen av området är att luftled-
ningarna grävs ner. Kommunen har dialog med E.ON 
om luftledningarna. 

Vid korsningen mellan Kronetorpsvägen och järnvä-
gen finns ett ställverk. Bedömningen är att det även 
i framtiden kommer att behöva hela det inhägnade 
området för att eventuellt kunna byggas ut. 

Bredband
Bredbandsutbyggnad pågår i kommunen. Krone-
torpstaden kommer att anslutas efterhand som den 
byggs ut.

Avfall
Inom programområdet finns en återvinningsstation 
vid Lidl. 

Avfallsplan 2016-2020 (2016) för Burlövs kommun 
ska följas.
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Konsekvenser
Kronetorpstaden kommer att byggas ut över lång tid 
och även detaljplaneringen för området kommer att 
pågå under lång tid. För att i ett tidigt skede identi-
fiera möjliga konsekvenser som kan uppstå beskrivs 
därför översiktligt konsekvenserna av utbyggnaden 
i detta kapitel. Mer detaljerade konsekvensbeskriv-
ningar och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar 
kommer att göras i de kommande detaljplanerna. 

Sociala konsekvenser
Stadsliv
Området ligger centralt i både kommunen och 
regionen. Utbyggnaden av Kronetorpstaden kom-
mer att medföra att ett stort område bebyggs och 
befolkas. Även om målpunkter i form av handel och 
fritidsaktiviteter finns i området idag saknar de i stor 
utsträckning de inbördes relationer som förknippas 
med stadsliv. En utbyggnad av området kommer att 
medföra en stor förändring vad det gäller både kom-
mersiell och offentlig service, handelsutbud och an-
dra målpunkter som parker och plats för rekreation i 
staden. Planprogrammet ger en struktur som gör att 
målpunkterna kan fungera tillsammans i samman-
hängande stadsrum. Ur stadslivssynpunkt medför 
därmed utbyggnaden stora positiva konsekvenser. 

Bostadspolitiska mål
I Översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, 
anges kommunens mål för bostadsförsörjningen. 
Målbilden är att tillskapa bostäder och arbetsplatser 
i stationsnära lägen. Vidare framgår av riktlinjerna 
för bostadsförsörjning att ”2017 ska Burlöv vara en 
av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne”. 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram som ska peka på 
prioriterade områden, etapper och utbyggnadstakt 
för hela kommunen är under framtagande. 

Kommunen ska i enlighet med socialtjänstlagen 
bevaka upprätthållandet av en god samhällsmiljö och 
goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra 
grupper som har behov av särskilt stöd från samhäl-
let. Således erbjuder och ska Burlöv erbjuda boende 
för alla utifrån människors olika behov och önskemål.

2013 var det bostadsbrist i hela kommunen, men 
främst i Arlöv. Kronetorpstaden ger möjligheter för 
ett attraktivt och varierat bostadsutbud inom kom-
munen.  

Barnperspektivet
Mycket av den fysiska planeringen påverkar och 
berör barns liv. Vid beslut som rör användningen 
av mark och vatten måste alltid barnets bästa be-
aktas. Även om många av de beslut som direkt rör 
barns miljö kommer i senare skeden är det viktigt att 
tidigt säkra förutsättningar för en god stadsmiljö ur 
barnperspektivet. I planprogrammet pekas platser 
ut för både skola och förskolor. Dessa är placerade 
med tanke på säkra och trygga skolvägar och bra och 
inspirerande utemiljöer. Flera målpunkter för barn 
finns också utpekade i planprogrammet till exempel 
lekplatser, badhus och idrottsplats. 
I det fortsatta arbetet är det viktigt att bevaka att de 
kvaliteter som är viktiga för att skapa bra miljöer för 
barn är kvar i strukturen. 

Offentlig och privat service 
Offentlig service inom programområdet är främst 
koncentrerad till skol- och idrottsområdet i områdets 
norra del. Här finns också badhuset som är och blir 
en viktig målpunkt i stadsdelen. Kommersiell service 
föreslås främst koncentreras i området närmast Bur-
löv C men även spritt över området för att ge under-
lag för en levande stadsdel. Hörnlägen med potential 
för handel/närservice finns identifierade. Program-
met ger på detta vis förutsättningar för en variation 
av serviceutbud - både större etableringar som kan 
utgöra målpunkt för hela kommunen men också min-
dre som främst är till för de närmaste kvarteren.   

Barnperspektivet ska tidigt tas med i planeringen. 
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Miljökonsekvenser
Miljöbedömning
Planprogrammet utgör underlag för om särskild 
miljöbedömning behövs. Planprogrammet kommer 
att leda till ett flertal detaljplaner och där kommer 
miljöfrågorna utredas vidare. 

Ett avgränsningssamråd har hållits med länsstyrelsen. 
Vid detta konstaterades att de frågor som behöver 
belysas i en miljökonsekvensbeskrivningen är Riks-
intresse kulturmiljövård och kommunikation, ian-
språktagande av jordbruksmark, hälsa och säkerhet, 
miljökvalitetsnormer, biotopskydd och fornlämningar.

Jordbruksmark
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 programom-
rådet används omkring hälften av marken, cirka 50 
ha, som jordbruksmark. Eftersom jordbruksmarken i 
området är omgärdad av stora infrastrukturstråk och 
bebyggelse har möjligheterna att driva ett effektivt 
jordbruk med rationella brukningsmetoder försvårats 
efterhand.

Programförslaget medför att jordbruksmarken 
kommer att tas i anspråk för blandad stad; bostäder, 
verksamheter, parker och gator. Detta kan motiveras 
bland annat av det kollektivtrafiknära läget och att 
möjligheterna att bruka marken är redan idag starkt 
begränsade av de infrastrukturbarriärer och den bo-
stadsbebyggelse 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.

Riksintresse för kulturmiljö
Hela programområdet omfattas av Riksintresse för 
kulturmiljö. Riksintresseområdet täcker stora delar av 
kommunen söder om stambanan och Åkarp. 

I värdebeskrivningen understryks det sammanhäng-
ande öppna odlingslandskapet och särskilt Krone-
torps gård med tillhörande anläggningar och sam-
bandet mellan gården, möllan och Burlövs kyrkby. 
Även Lundavägen som är den gamla landsvägen 
mellan Malmö och Lund och siktlinjen mellan vägen 
och Kronetorps gård är viktig. Ytterligare en viktig 
siktlinje för förståelsen av riksintresset är den mellan 
gården och möllan på andra sidan motorvägen. 
 
Programförslaget kommer att påverka riksintresset 
för kulturmiljö, eftersom ett öppet jordbrukslandskap 
kommer att bebyggas. De tillkommande byggnads-
volymerna innebär att de äldre gårdsbyggnadernas 
position som dominerande solitär i landskapet inte 
blir lika tydlig. Kronetorpsallén, med dess siktlinje 
upp mot gården som dominerande fond, bibehålls. 

Det visuella sambandet mellan allén, gårdsbyggna-
derna och Kronetorps mölla förstärks med en tydligt 
markerad visuell historisk axel mellan gården och 
möllan. De tillkommande bullerskydden kommer att 
påverka områdets vidsträckta vyer österut över det 
omgivande landskapet.

Ett genomförande av planprogrammet kommer att 
medföra en negativ konsekvens för kulturmiljön då 
odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse. De 
viktiga siktlinjerna mellan bärarna av kärnvärdena i 
kulturmiljön har dock säkerställts i planförslaget.

Kronetorps mölla.
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Fornlämningar
Trakten kring planområdet är förhållandevis rik på 
fornlämningar. De delar av programområdet som 
sedan tidigare är planlagda har blivit utredda i sam-
band med tidigare planläggning, bland annat har en  
arkeologisk utredning genomförts 2010 för området 
söder om Lundavägen. Vid denna påträffades bo-
platslämningar inom större delen av de undersökta 
områdena. 1991 påträffades en boplats från järnål-
dern nordost om Burlövbadet. Lämningarna som 
påträffades vid denna undersökning tolkades som 
utkanten av en boplats som sannolikt sträcker sig in 
under det nu aktuella detaljplaneområdet. 

En översiktlig arkeologisk utredning har gjorts genom 
att ett antal provschakt har tagits upp. Det fortsatta 
arkeologiska utredningsarbetet planeras att genom-
föras i de kommande detaljplanerna.

Riksintresse för kustzon
Hela planområdet omfattas av riksintresse för kustzo-
nen. Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av 
befintliga tätorter.

Riksintresse för kommunikation
Vallparken som planeras utmed motorvägarna utgör 
både bullerskydd och skyddszon mellan väg och 
bebyggelse. Genom att upprätthålla skyddsavståndet 
mellan vägkant och bebyggelse kan det säkerställas 
att vägarna kan användas som avsett och därmed 
bedöms inte riksintressena påverkas negativt. På 
samma sätt behövs en mindre bebyggelsefri remsa 
utmed järnvägen. 

Naturmiljö och rekreation
Idag används en del av marken inom området för 
jordbruksändamål och är därmed inte tillgängligt för 
allmänheten. I och med utbyggnaden av området 

kommer stora parker att skapas och bli tillgängliga 
både för boende och besökande. Kronetorpsparken 
är tillgänglig för rekreationsändamål idag, vilket den 
också kommer att fortsätta att vara. 

Bollplanerna och idrottsplatsen som finns idag kom-
mer att ersättas på annan plats i Kronetorpstaden 
intill skolan. Sammantaget bedöms utbyggnaden att 
medföra postiva konsekvenser ur rekreationssyn-
punkt.   

Biotopskydd
Planstrukturen är anpassad så att de biotopskyddade 
alléerna och trädraderna kan bevaras.  

Dagvatten
VA-Syd har tagit fram en utredning för dagvattenhan-
tering inom området (2013). Enligt den ska dagvatt-

net från Kronetorpsområdet fördröjas till 1,5 l/s/ha. 
Förnyade beräkningar har även skett under 2017 som 
visar att plats behöver avsättas för dagvattenhan-
tering i förslaget. I samband med detaljplaneringen 
behöver fördjupade dagvattenutredningar tas fram.   

Översvämningsrisker
Det finns en viss risk för höga vattenstånd i samband 
med skyfall, då andelen hårdgjord yta kommer att 
öka blir trycket på dagvattenhanteringen större. 
Detta kan i sin tur leda till att dammar och fördröj-
ningsmagasin svämmar över. I programområdet har 
tillräckligt med utrymme reserverats för att rymma 
en i första hand öppen dagvattenhantering. Enligt 
de gestaltningsprinciper som tagits fram ska slänter-
na intill dammarna vara flacka och klara varierande 
vattenstånd. Vissa gaturum och allmänna platser ska 
också utformas så att de kan fungera som svämytor 

Biotopskyddade områden markerade med lila linje. 
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3 5,5 4,5 Idro�sparkentot: 13 m

vid behov. Totalt sett bedöms planförslaget medge 
god beredskap för skyfall. Det är dock viktigt att dag-
vattenfrågan hanteras i efterföljande detaljplaner så 
att tillräckligt med yta avsätts inom kvartersmark för 
fördröjning och att andelen hårdgjord yta begränsas.

Hälsa och säkerhet
Markföroreningar
Inom programområdet finns två miljöfarliga verk-
samheter. Det före detta trädgårdsmästeriet vid 
Mossvägen i norr och Burlövsbadet. Vid planläggning 
för bostäder bör detaljerade markundersökningar 
genomföras för att avgränsa och ta ställning till even-
tuella behov av saneringsåtgärder. Ingen av de båda 
verksamheterna bedöms utgöra hinder för bebyggel-
se i detta skede. 

Farligt gods/risk
Den riskutredning som har gjorts visar att de största 
riskerna i området är pölbränder till följd av utsläpp 
av brandfarlig vätska samt utsläpp av giftiga gaser. 
Utan skyddsåtgärder bedöms risknivån vara högre än 
vad som är acceptabelt. Utredningen pekar ut områ-
den utmed motorvägarna, järnvägen och Kronetorps-
vägen där riskreducerande åtgärder är nödvändiga. 
För kvarteren närmast motorvägarna och järnvägen 
föreslås att luftintagen ska vara riktade från trans-
portleden för att uppnå tillräckligt skydd. Kvarteren 
närmast Kronetorpsvägen behöver mer långtgående 
skydd avseende brandfarligt vätska och andra teknis-
ka åtgärder.  

Med skyddsåtgärder kan en acceptabel risknivå uppnås. 
Med de skyddsåtgärder som föreslås kommer risknivån 
att sänkas jämfört med nuläget vilket är positivt. 

Miljökvalitetsnormer
MKN Luft
Luftkvaliteten i Burlövs kommun är generellt accep-
tabla och uppsatta lokala miljömål klaras. Kommunen 
ligger i en storstadsregion omgiven av betydande 
infrastruktur, stora vägar, järnvägar och industrier, 
vilka bidrar till den rådande luftkvaliteten i kommu-
nen. Årsmedelhalten av partiklar (PM10) var knappt 
hälften av miljökvalitetsnormen 2016. Kvävedioxid-
halterna för dygn ligger i nivå med den nedre utvär-
deringströskeln över tid.

Den största risken för överskridande av MKN som 
en effekt av utbyggnaden av Kronetorpstaden är att 
MKN överskrids i Malmö stad. Vissa avsnitt av Södra 
förstadsgatan, Amiralsgatan, Bergsgatan och vid Dala-
plan är hårdast belastade. Burlövs kommun anger i 
översiktsplanen att bland annat en pendlarparkering 

Sektion. Mellan järnvägen och de närmaste kvarteren anläggs en parkzon som också fungerar som skyddsområde.
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ska anläggas i Burlövs kommun för att avlasta gatu-
rummen i Malmö. Detta har följts upp i pågående 
detaljplanearbete. I de kommande detaljplanerna 
bör MKN beräknas för planområdet. 

MKN vatten
Alnarpsån är recipient för dagvattnet och har klass-
ningen ”dålig ekologisk status” samt ”uppnår ej god 
kemisk status”. Det är därför viktigt att i planarbetet 
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 fördröjning av dagvatten 
i strukturen. I det fortsatta arbetet behöver en mer 

omfattande dagvattenutredning att tas fram och 
åtgärder införas i detaljplanerna för att säkerställa att 
ingen negativ påverkan uppstår.
  

Trafik
Det har gjorts en konsekvensbeskrivning av Framtids-
planen ur ett trafikperspektiv. Enligt denna skulle en 
utbyggnad av Kronetorpsområdet medföra en ökning 
av trafiken på Lundavägen genom området med 
3 600 fordon/dygn om dagens resefördelning mellan 
bil, kollektivtrafik och gc-trafik kvarstår. Kommunens 
ambition är dock att omfördela resandet så att max 
1/3 av alla resor sker med bil. Bland de fysiska för-
ändringar som föreslås kan nämnas snabbcykelstråk 
Malmö-Lund, ombyggnad av Lundavägen och Kro-
netorpsvägen till stadsgator och mer stadsmässiga 
korsningar mellan vägarna.   

Trafikfrågan behöver utredas ytterligare för att kalky-
lera framtida flöden och bullernivåer. 

Buller
En fördjupad bullerutredning för hela Kronetorpsom-
rådet behöver tas fram. Öppningen där Lundavägen 
klyver vallen kan ses som en svag punkt där bostäder 
kan utsättas för högre ljudnivåer. 

För att nå ner till 70 dBA maximal ljudnivå vid husen 
närmast järnvägen behövs en skärmning från järnvä-
gen. Bostäder längs med Lundavägen riskerar förhöjd 
ljudnivå mot gatan.

Planstrukturen ger bra förutsättningar för att säker-
ställa en god ljudmiljö. Kvarter med slutna gårdar gör 
det möjligt att orientera lägenheterna så att minst 
hälften av boningsrummen vetter mot en tyst sida.
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Information om bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1:a halvåret 
2017 mm 

Byggande 
 

Under första halvåret 2017 färdigställdes totalt 45 (motsvarande period 2016: 59) bostäder för 
inflyttning i kommunen.  
 

De färdigställda bostäderna handlar framför allt om ungefär halva JM:s projekt Kryssaren. 
Resterande bostäder i detta kvarter har inflyttning under andra halvan av 2017. Upplåtelseformen 
i detta projekt är bostadsrätt. Under första halvan av året har det dessutom färdigställts ett mindre 
antal styckebyggda småhus med äganderätt i olika delar av kommunen. Under andra halvåret 
kommer stora delar av JM:s kvarter Masten också ha inflyttning. 

Befolkning 
 

Antalet invånare i kommunen vid halvårsskiftet var 24 066 personer, vilket innebär en ökning 
under första halvåret 2017 med totalt 179 personer, eller 0,75 %. Befolkningsförändringarna 
under det första halvåret redovisas i tabell 2. 
 

Helårsprognosen för år 2017 om totalt 24 239 folkbokförda invånare vid kommande årsskifte 
kommer att överträffas. Detta beror främst på att huvuddelen av inflyttningen av kvarteret 
Masten i Lomma Hamn har tidigarelagts från tidigt 2018 till slutet av 2017. Bedömningen av  
helårsprognosen ligger nu på totalt 24 350 invånare 31 december 2017. Tabell 3 redovisar 
befolkningen 30 juni 2017 och den fastställda prognosen vid kommande årsskifte.  

Förslag till beslut  
 

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
 
Anders Nyquist 
planeringschef 
 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 20170904 
Planeringsavdelningen   

Vår referens: Anders Nyquist   
Direkttel: 040-641 11 05                             Kommunstyrelsen 
E-post: anders.nyquist@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
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Tabell 1 Färdigställda bostäder i Lomma kommun 2014-2020

Lomma Prognos---------------------------------
Upplåtel- 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totalt
seform 1-6 7-12 1-6 7-12 inkl före 2014   

Hasselgatan Enskilda Ä 1 4g
Lervik-Östervång et 3 Skanska m fl Ä/H 1 61
Oskarsfrid JM Ä 1 1 50
Lomma Hamn JM B/Ä 38 61 38 73 20 56 55 841
Lomma Hamn Skanska B/Ä 42 133
Lomma Hamn CA B/Ä 21 32 24 24 45 25 224
Lomma Hamn Stena H 33 33
Havsblickst (Orion) Lomma kom H 36 36g
Hamntorget Veidekke B 22 37 59
Centrumtorget Midroc B/H 100 112
Hans Hanssons gård Ä 7 7 14
kvarteret Nian Skanska H 66 44 110
Alnarpsvägen Stena H 30 30
övrigt Ä 3 4 1 2 3 2 6 6 6 78

Totalt 241 99 55 63 42 76 123 158 116 2225

Bjärred
j

Rutsborgsvägen Diverse Ä 1 4 2 132 j
övrigt Diverse Ä 5 8 0 3 3 11 8 8 8 141

Totalt 5 9 4 3 3 11 10 8 8 579

Hela kommunen 246 108 59 66 45 87 133 166 124 2294

2016 totalt 2017 totalt
125 132
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Tabell 2 Befolkningsutveckling i Lomma kommun
Jämförelse faktisk befolkning 31 december 2016 och verklig 30 juni 2017

Åldersintervall 31 dec 16 30 jun 17 Differens
        0 - 0 247 111 -136
        1 - 3 1 000 922 -78
        4 - 6 1 146 1 136 -10
        7 - 9 1 200 1 244 44

        10 - 12 1 165 1 153 -12
        13 - 15 972 1 074 102
        16 - 18 831 897 66
        19 - 24 1 258 1 277 19
        25 - 44 5 159 5 044 -115
        45 - 64 5 937 6 116 179
        65 - 74 2 698 2 598 -100
        75 - 84 1 711 1 856 145
        85 - w 563 638 75
     Summa 23 887 24 066 179 0,75%

0-6 2 393 2 169 -224
7-15 3 337 3 471 134

16-24 2 089 2 174 85
25-44 5 159 5 044 -115
45-64 5 937 6 116 179
65-79 3 740 3 740 0
80-w 1 232 1 352 120

     Summa 23 887 24 066 179

Lomma 28 augusti 2017

Anders Nyquist
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Tabell 3 Befolkningsutveckling i Lomma kommun
Jämförelse mellan prognos 31 dec 2017 och verkligt utfall 30 juni 2017

Åldersintervall Utfall Prognos Differens

        0 - 0 111 262 -151

        1 - 3 922 976 -54

        4 - 6 1 136 1 153 -17

        7 - 9 1 244 1 248 -4

        10 - 12 1 153 1 152 1

        13 - 15 1 074 1 065 9

        16 - 18 897 876 21

        19 - 24 1 277 1 212 65

        25 - 44 5 044 5 170 -126

        45 - 64 6 116 6 097 19

        65 - 74 2 598 2 602 -4

        75 - 84 1 856 1 822 34

        85 - w 638 604 34

     Summa 24 066 24 239 -173

Lomma 28 augusti 2017

Anders Nyquist
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