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Del 2 Planförutsättningar

Introduktion 
• Områdesbeskrivning 
• Redogörelse för planförutsättningarna

En områdesbeskrivning har gjorts i syfte 
att inventera Östra Dalslundsområdet med 
dess planförutsättningar för geoteknik, trafi k, 
samt kopplingen till omgivande vägnät för 
busstrafi k, biltrafi k och järnvägstrafi k.

En studie av landskapet har genomförts för 
att undersöka befi ntliga kvaliteter till exempel 
grönområden. Denna studie har gjorts för att 
få vetskap om markens användning, vegeta-
tion, topografi , klimat och landskapselement. 
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Områdesbeskrivning

Kollektivtrafi k 
Åkarp har ett bra kollektivtrafi kunderlag då 
Pågatågen regelbundet trafi kerar orten under 
sträckan mellan Malmö och Lund. Åkarp har 
även ett bra underlag för busstrafi k då buss 
nr 130 regelbundet trafi kerar mellan Malmö 
och Lund samt mellan Arlöv och Åkarp. 

Bussförbindelse till Åkarp från Malmö Central Tågförbindelse till Åkarp från Malmö Central

Mot Lund Mot Lund 
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Restider
Åkarp ligger centralt i relation till Malmö och 
Lund. Mellan Malmö och Åkarp tar det cirka 23 
minuter med tåg och 26 minuter med buss. 
Om man åker från Malmö till Arlöv tar det cirka 
6 minuter med buss, det går inte att åka tåg 
denna sträcka då det inte fi nns någon hållplats 
i Arlöv. Restiden mellan Köpenhamn och Åkarp 
är cirka 1 timme och 20 minuter med tåg. 

Åkarp i relation till Malmö, Arlöv Lund och Köpenhamn P
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Åkarps omgivande trafi knät
Kommunikationen till Åkarp är genomtänkt då 
orten omges av vägar med koppling till både 
Malmö och Lund. Väster om Åkarp ligger väg 
E6, den väg där trafi k från hela Europa kör. 
Denna väg är även Åkarps koppling till Dan-
mark. Kollektivtrafi k mellan Malmö och Lund 
går via Lundavägen. Söder om Lundavägen 
går motorväg E22 mellan Malmö och Lund. 
Genom Åkarp går också ortens järnväg Södra 
stambanan. Huvudsaklig trafi kförsörjning till 

Åkarp sker via Lundavägen. Lundavägen 
ansluter Alnarpsvägen, vilken är den ge-
mensamma nämnaren då den kopplas både 
till Dalsundsvägen och Stationsvägen inne 
i tätorten. Dessa två vägar kommer att vara 
viktigast för trafi kförsörjningen till det nya 
bostadsområdet i Östra Dalslund. 

Hållplats tåg

Hållplats Buss

Ur karta © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0822 .

Ur karta © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0822 .
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Cykelvägar 
Det fi nns två cykelvägar som leder till Åkarp. Den 
ena går från Arlöv längs Södra stambanan (mar-
kerad  1 på bilden) och den andra är en cykelväg 
belägen längs Lundavägen (markerad 2 på bilden). 
Denna fungerar som en länk mellan Arlöv, Åkarp 
och Lund. Inom Åkarp används huvudsakligen Al-
narpsvägen då det inte fi nns någon annan cykelväg 
på orten. Ett undantag är Östra Dalslund med en 
befi ntlig cykelbana längs Dalslundsvägen (markerad 
3 på bilden). Denna används främst av boende i 
området och elever som cyklar till och från skolan.

Cykelvägar som leder till Åkarp

Cykelvägar inom Åkarp

Ur karta © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0822 .
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2

Södra stambanan1 Cykelväg längs

Lundavägen

3Cyklist på väg mot Malmö
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Södra stambanan
Södra stambanan är den järnväg som går 
genom Åkarp. Sträckningen är mellan Malmö-
Katrineholm (Stockholm). För boende i Åkarp 
är järnvägen viktig då många pendlar både 
inom Sverige men även till Danmark. 
Det passerar cirka 270 tåg varje dygn genom 
Åkarp. Detta innefattar både pågatåg och god-
ståg. Högsta tillåtna hastighet genom tätorten 
är 130 kilometer i timmen för persontåg och 
120 kilometer i timmen för godståg. 

Enligt översiktplanen för Burlövs kommun 
förväntas en ökad trafi kering med 425 tåg per 
dygn då två spår skall byggas ut till fyra spår. 
(Burlövs kommun.1998, s. 40) För att undvika 
buller kan ett införande av en tunnel genom 
Åkarp vara en lösning.

Ur karta © Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0822 . P
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Vatten
Norr om planeringsområdet rinner den be-
fi ntliga källan Alnarpsån. Vid transport från 
Stationsvägen till förskolan och skolområdet 
fi nns broförbindelse på tre olika ställen för 
att komma till andra sidan ån. Då det nya 
området byggs kan Stationsvägen förlängas 
samt en ny broförbindelse kan skapas. Vid 
planering av det nya området kommer Alnarp-
sån att användas som en dagvattenresurs och 

för bevattning av ortens befi ntliga idrottsplats-
er. Utanför området men betydande för Åkarp 
fi nns en damm kallad Stationsparksdammen. 
Av säkerhetssynpunkt för vattenläckage under 
byggnationen av tunneln kan denna damm 
komma att tömmas på vatten.

Stationsvägen

Broförbindelse över Alnarpsån längs Stationsvägen  Broförbindelse över Alnarpsån längs Stationsvägen P
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Studie av planområdets förutsättningar 

Markanvändning
Planområdet består av jordbruksmark (nummer 1) och 
ett befi ntligt grönstråk bestående av träd (nummer 2). 
Intill detta grönstråk ligger en gång och cykelbana. 
Vid Södra stambanan fi nns jordbruksmark (nummer 3) 
samt en trädrad (nummer 4).  
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Landskapsbilden
Förutom det geografi ska läget har Östra 
Dalslund en god utsikt mot Hjärup och Lund. 
Landskapsbilden är typisk skånsk med pilträd 
och rapsfält.

Att bygga på jordbruksmark
I boken Planeringens grunder, En översikt, 
talar Jan Nyström om jordbruksmarkens 
utnyttjande genom tiderna. Han beskriver 
en förändrad syn på det agrara landskapet, 
variationen, småskaligheten och mångfalden 
som resultat av åkermarkernas exploatering. 
Nyström menar att det fi nns en fara med 
denna exploatering eftersom den leder till 
nedläggning av småjordbruk samt att företag 
i storleksordningen 50 hektar har nått en ök-
ning. Nyström berättar även att under den tid 
då exploateringen var som kraftigast, under 
1970-talet, togs 44 procent av mark vilken 
tidigare använts för jordbruk i anspråk för 
expansion av tätorter. (1999, s. 20 och 21) 
Minskningen av jordbruket är en intressant 
fråga med naturlig koppling till planeringen då 
det idag råder brist på mark att bebygga. Är 
detta lämpligt eller rent av en nödvändighet 
eller fi nns det en annan lösning?

Åkarp planeras att bebyggas med bostä-
der på mark vilken fortfarande används för 
jordbruksändamål. Detta innebär att man får 
väga fördelar mot nackdelar vad det gäller att 
skapa bostäder eller behålla jordbruket. Idag 
är vi tillbaka till det tankesätt som var aktuellt 
på 1970-talet. Den enda lösningen idag är 
att bygga på jordbruksmark då det råder så 
pass stor brist på mark i Skåne. I det här fallet 
fi nns det ingen annan lösning än att bebygga 
jordbruksmarken.
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Geotekniska förutsättningar
År 2000 genomfördes en geoteknisk undersökning 
i Östra Dalslund av Geoexperten Rs AB på upp-
drag av Burlövs kommun. Undersökningen visar att 
det fi nns vatten i marken i vissa delar av området. 
Resultatet av undersökningen är att Östra Dalslund 
kan bebyggas med bostäder.  

Utformning av Geo-konstruktionerna kan göras 
som en hel kantförstyvad bottenplatta, längsgå-
ende grundsulor, utbredda grundplattor eller plintar 
i naturlig jord eller kontrollerad ny fyllning. området 
kan med undantag för ovanstående fritt disponeras 
ur geoteknisk synpunkt. 

Geotekniska rekommendationer 
- bostadshus med ca max 
            två plan ovan mark.
- källare rekommenderas inte
            i området på grund av den 
            höga grundvattennivån. 

(Geoexperten Rs AB (2001)  s. 4) 

Höjdskillnad 
Det råder brist på fakta angående höjdskillnader 
i Östra Dalslundsområdet då det inte fi nns någ-
ra angivna höjdkurvor i kartmaterialet. Utifrån 
den geotekniska undersökningen som Burlövs 
kommun gjorde har det framkommit en uppmätt 
nivåskillnad på tre utvalda platser i en viss del 
av planen. Höjdskillnaden är på Punkt A: 4,9 m 
på Punkt B: 4,9 m och på Punkt C: 4,5 m. 
Sammanlagt är nivåskillnaden cirka 5 meter. 

A

B

C
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Geoexperten Rs AB geotektnisk konsult (2001). Översiktlig geoteknisk undersök-
ning för planområde inom Åkarp 3:2, m fl , Burlövs kommun,
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Utgångspunkter för införande av en tunnel 
genom Åkarp

Södra stambanans trafi k är idag ett störande 
moment i Åkarp. Vägverket planerar en utbygg-
nad från två till fyra spår vilket kommer att inne-
bära en ökad järnvägstrafi k för orten. I planförsla-
get kommer dessa spår att förläggas i en grävd 
tunnel. Åtgärden görs för att skapa en attraktivare 
miljö, förbättra kommunikationen mellan norra och 
södra sidan samt reducera buller från järnvägen. 
Ett byggande av en tunnel kan påbörjas 2009 och 
vara färdigställd till 2013. 
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