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Sammanfattning
Syftet med Bostadsförsörjningsprogrammet som utgör riktlinjer för bostadsförsörjningen i Burlövs kommun, är att skapa
förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjlighet till
ett gott boende. Programmet är ett strategiskt dokument som
redovisar kommunens målsättning och strategi för ett attraktivt
bostadsbyggande utifrån behovet av bostäder och kommunens
utbyggnadsplaner.
Målbilden är Burlöv som en gränsöverskridande mötesplats,
mitt i MalmöLundregionen, med Burlöv C som det självklara
centrumet. Kring den nya pendlarstationen ska tätare bebyggelse ansluta till Kronetorpstaden. Åkarps och Arlövs nuvarande
centrum ska också utvecklas och ge möjlighet för nya bostäder.
Planberedskapen i kommunen är god med cirka 950 lägenheter i antagna detaljplaner. Utbyggnad pågår av i stort sett alla
planlagda områden. Pågående detaljplaner omfattar ytterligare
ungefär 1 000 bostäder. Översiktsplanen innehåller framtida
utbyggnads- och omvandlingsområden  som också ingår i bostadsförsörjningsprogrammet.

De tre noderna, Arlövs centrum, Burlöv
Centrum och Åkarps centrum, ska vidareutvecklas och kan ge möjlighet till fler
bostäder i kommunen.

Befolkningsprognosen bygger på antalet beviljade bygglov, bostäder i antagna detaljplaner, detaljplaner under framtagande
samt utbyggnadsområden i Framtidsplan för Burlövs kommun.
Den visar att 2 435 bostäder kommer att byggas 2017 - 2027.
År 2017 färdigställdes 101 bostäder. Om resterande 2 335
bostäder realiseras har Burlöv drygt 24 000 invånare år 2027.
Det innebär cirka 230 nya bostäder per år och en genomsnittlig
befolkningstillväxt på 2,9 % per år.
Tillväxtmål för Burlövs kommun under den närmsta tioårsperioden föreslås vara en årlig befolkningsökning på cirka 2,0 %.
Denna tillväxt är högre än den befolkningstillväxt kommunen
haft den senaste tioårsperioden. Befolkningen ökade dock med
2,4 % år 2017. Erfarenheter visar att 1-1,5 % ökning är vad jämförbara kommunen mäktar med under längre tid om ekonomin
ska vara i balans. En hög tillväxt ställer stora krav på kommunal
service, infrastruktur och hela den kommunala organisationen.
Konjunkturförändringar kommer att påverka utbyggnadstakten.

En stor del av orterna ligger inom stationsnära läge. För Åkarp räknas 1 km från
stationen som stationsnära och 1,5 km för
pendlarstationen Burlöv C.

Den nya pendlarstationen Burlöv C skapar nya förutsättningar för boende och arbetsplatser. Kommunens satsning på att
utveckla Kronetorpstaden med bland annat badhus, skola och
bostäder ligger i fas med den förbättrade kollektivtrafiken. Kronetorpstaden och Burlöv C behöver en högre utbyggnadstakt
i startskedet för att upplevas som en attraktiv och trovärdig ny
stadsdel. Ett tillväxtmål på 2,0 % per år balanserar kommunens
ambitioner för detta område och viljan att åstadkomma en hälsosam tillväxt för den kommunala organisationen.
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ÅKARP

KRONETORPSTADEN

BURLÖV C

ARLÖV
BURLÖVS
EGNAHEM

Bostadsutbyggnad
Prio 1
Prio 2
Prio 3
Utbyggnadsoch omvandlingsområde
Pågående
bostadsbyggande

Kartan visar var kommunen prioriterar att bygga bostäder fram till 2027
tillsammans med pågående utbyggnadsområden för bostäder.

Strategier för utbyggnadsområden som ska prioriteras:
1. bygg färdigt pågående projekt
2. utgå ifrån stationsnära lägen
3. förtäta
4. skapa trygghet
5. anordna med behov av eller tillgång till offentlig service
Högst prioriterat är Burlöv C. Området är det mest stationsnära
i Arlöv och innefattar förtätning på parkering. Kring stationen
planeras för relativt höga hus i kvartersstruktur. Karaktären av
modern stadsbebyggelse kommer att fortsätta i Kronetorpstaden. Bostäder, kontor och handel runt stationen ger ett bra
resandeunderlag för den nya pendlarstationen. Folkliv kring
centrum bidrar till en tryggare miljö. Eftersom Nordic Sugar avser att flytta tidigast 2021 kommer Sockerbruksområdet att bli
ett utvecklingsområde för blandad stad i slutet av perioden.
Kommunal service med skolor, förskolor, offentliga rum, med
mera måste byggas ut i takt med bostäderna för att en attraktiv
och trygg boendemiljö ska uppnås.
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Syfte
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet, som utgör riktlinjer för bostadsförsörjningen i Burlövs kommun, är att skapa
förutsättningar för att alla i kommunen ska ha möjlighet till ett
gott boende. Programmet föreslår en planering och utbyggnadstakt som skapar förutsättningar för ett gott liv och ger
kommunen möjlighet att uppfylla sitt uppdrag att svara för den
sociala välfärden i kommunen. Förutom bostäder måste förskolor, skolor och annan kommunal service byggas ut. Kultur, gator,
grönstruktur med mera och hela den kommunala organisationen ska anpassas till befolkningsökningen.
Olika scenarier för hur många bostäder som bör byggas och
vilka utbyggnadsområden som ska prioriteras ligger till grund
för beslut om utbyggnadstakt och prioritering av områden.
Dokumentet ger en bild av kommunens befolknings- och bostadssituation. Det ska användas som underlag i kommunens
planering. Det visar vilka boendeformer som finns och vilka
som bör prioriteras.

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) med riktlinjer planera
för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen
ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva
i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsbyggandet ska balanseras med kommunens övriga åtaganden.
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 	
bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål,
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella 	
och regionala mål, planer och program som är av 		
betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av:
• den demografiska utvecklingen
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar
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Burlövs mål
Vision 2030
Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs kommun — hit vill
vi nå, så här vill vi att det ska bli, detta arbetar vi för:
Den kreativa mötesplatsen
för boende, näringsliv,
utveckling och kultur.
•
Målorden för Burlövs kommun är: Trygg &
nära, Grön & skön, Liv & rörelse.

•
•

•
•
•

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska känna sig
välkomna och trygga här.
Våra verksamheter ska ge service av hög kvalitet, alltid med
medborgaren i centrum.
Här finns rika möjligheter till möten och upplevelser, inom
handel, kultur och fritid, för såväl unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga och öppnar för dialog, delaktighet
och utveckling.
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.1

Övergripande mål 2019-2022
De fyra övergripande målen, som ska vara vägledande utvecklingen av Burlövs kommun under åren 2019-2022, antogs av
kommunfullmäktige i maj 2018.

Attraktiva Burlöv

Varumärket Burlöv ska stärkas för att attrahera medborgare,
företag och personal till kommunen.

Tillgängliga Burlöv

Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och
bemöta alla medborgare och företagare lika.

Hållbara Burlöv

Burlövs kommun ska verka för att ge medborgarna förutsättningar för en god hälsa, livskvalitet och lika förutsättningar för
sin framtid.

Trygga Burlöv

Burlövs kommun ska skapa förutsättningar för en trygg och
säker tillvara att bo och verka i.
1
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Burlövs kommun (2017). Vision 2030 för Burlövs kommun.

Översiktsplan
I översiktsplanen ska det bland annat framgå hur kommunen
avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.
Burlövs översiktsplan ”Framtidsplan för Burlövs kommun”
antogs 2014 och aktualitetsförklarades i maj 2018. Planen ska
ge en hållbar samhällsutveckling miljömässigt, ekonomiskt och
socialt med människan och mötesplatser i centrum. Planen tar
regionalt ansvar bland annat genom att möjliggöra bostäder
och arbetsplatser i stationsnära lägen.
I översiktsplanen står att kommunen ska verka för:
• att god planberedskap ska finnas för blandad bebyggelse
med bostäder och arbetsplatser i kommunen.
• att det byggs en variation av bostäder, både småhus, marklägenheter och lägenheter i flerbostadshus, alla med olika
storlekar och upplåtelseformer, utformade för olika målgrupper såsom ungdomar, barnfamiljer och äldre.
• att bebyggelsen utformas arkitektoniskt och miljömässigt
hållbar.
• att byggnader för kommunal service samt allmän platsmark
för möten och rekreation tillskapas i tillräcklig mängd, strategiskt placerade, funktionella och vackert utformade.

I kommunens översiktsplan, Framtidsplan
för Burlövs kommun, finns underlag för hur
bostadsförsörjningen kan tillgodoses.

Målbild

Målbilden för kommunens framtid är Burlöv som en gränsöverskridande mötesplats, mitt i MalmöLundregionen, med
Burlöv C som det självklara centrumet. 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. Här
kommer både Öresundstågen och Pågatågen att stanna.
Åkarps och Arlövs nuvarande centrum utvecklas och knyts tydligt till Åkarps station och till den station kommunen arbetar för
att få på Lommananan i Arlöv. Dessa två mötesplatser är och
förblir viktiga delcentrum i kommunen.

De tre noderna, Arlövs centrum, Burlöv
Centrum och Åkarps centrum, ska vidareutvecklas och ge möjlighet till fler bostäder i
kommunen.
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Markanvändningskarta från översiktsplanen. Nya bostäder planeras främst i de stations- och kollektivtrafiknära lägena
markerade som blandad bebyggelse.
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Strategier
Det finns en vilja att utveckla nya områden med blandad bebyggelse kring stationerna och på Sockerbruksområdet. Det
krävs prioritering och strategier så att det som byggs verkligen
blir färdigt. Social service, förskolor och skolor, gator och parker
ska växa fram i samma takt som bostäderna så att de som
flyttar in erbjuds en god miljö i attraktiva områden redan från
början.

Pågående projekt
Högkonjunkturen och bostadsbrist har gjort att byggandet ökat.
Nya planer har påbörjats och byggrätter i antagna planer byggs
ut. Pågående projekt bör byggas klart. Större områden som
Kronetorpstaden  bör etappindelas så att fungerande bostadskvarter bildar en succesivt växande stadsdel.

PROJEKT ATT FÄRDIGSTÄLLA
Kvarter Ugglan
Kvarter Fasanen
Strandängen
Kronetorp etapp 1
Seniorboende 55+ Åkarp
Frestaren
Trädgårdsbyn
Kaprifolvägen

ÅKARP
KRONETORP
ARLÖV

Stationsnära lägen
En utgångspunkt i kommunens översiktsplan är att bygga i stationsnära lägen. När Burlövs station blir en pendlarstation 2024
behöver den ett resandeunderlag samtidigt som den skapar
goda förutsättningar för nya bostäder och arbetsplatser. Kommunen har begränsad yta och ligger på åkermark av hög klass.
Genom att förtäta och bygga stationsnära utnyttjas ytan effektivt
samtidigt som kollektivtrafiken gynnas.

En stor del av orterna ligger inom stationsnära läge. För Åkarp räknas 1 km från
stationen som stationsnära och 1,5 km för
pendlarstationen Burlöv C.

Förtäta
I både Arlöv och Åkarp finns möjlighet till förtätning genom att
omvandla verksamhetsområden till bostäder och genom att bygga på markparkeringar. Parkeringar som verkligen behövs måste i
så fall ersättas med parkeringshus.

Trygghet
Trygghet lyfts fram i kommunens vision och mål. Att ha en bostad och ett hem är centralt för allas trygghet. Det finns många
sätt att arbeta med trygghet i den fysiska planeringen. Trevliga
gator och mötesplatser där människor rör sig och boende kan
se ut genom sina fönster är tryggare än folktomma områden.

Området vid Burlöv C är kommunens mest
stationsnära läge och samtidigt ett viktigt
förtätningsprojekt. Bild: Arkitema architects.

Offentlig service
Förskola och skola behövs i takt med bostäderna och ska nås
via trygga och säkra gång- och cykelvägar. Skolan är en mötesplats om kan ha fler funktioner utanför skoltid. Badhus, kultur- och fritidsverksamhet är andra exempel på service som är
viktigt för många boende. När befolkningen växer behöver även
kommunens organisation växa för att möta servicebehoven.

God service kan ge mer liv och rörelse i bostadsområdena vilket kan öka tryggheten.
Bild: Brunnberg & Forshed.
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Bakgrundsanalys
Burlövs kommun, som gränsar till Malmö stad, Lomma- och
Staffanstorps kommuner, har 18 073 invånare1. Till ytan är Burlöv med sina 19 km2 Sveriges näst minsta kommun.

Lomma
Lund

Burlöv
Staffanstorp

Malmö
Svedala

MalmöLundregionen har med sina 680 000 invånare och
300 000 bostäder drygt hälften av Skånes befolkning.2

Burlövs kommun har ett strategiskt läge i Öresundsregionen med närhet till
Lund, Malmö och Köpenhamn. Skånes flerkärnighet och närheten till Danmark
gör att det på många sätt är en gemensam bostads- och arbetsmarknad.
1
2
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SCB (2017-12-31).
MalmöLundregionen (2017). Strukturplan för MalmöLundregionen - gemensam
målbild 2035.

Befolkningsutveckling
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Historiskt sett har den största befolkningstillväxten i Burlöv ägt
rum mellan 1964 och 1974. Då ökade befolkningen i genomsnitt med 650 invånare/år, med en toppnotering 1965-1966 då
befolkningen ökade med 1 700 invånare.3 Därefter har ökningen varit mycket liten fram till 2005.
De senaste 10 åren har befolkningen i genomsnitt ökat med 219
personer eller 1,31 % per år. Under 2017 ökade invånarantalet
med 427 personer eller +2,4 % (Skåne +1,5 %, riket +1,3 %).
Andelen utrikesfödda av de boende i kommunen är 31,3 %
(Skåne 21,5%, riket 18,5%). Kommunen har en relativt jämn
åldersfördelning, betydligt jämnare än många av kommunerna i
närområdet. Medelåldern ligger på 39,7 år (2017)4.
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Burlövs kommun (2014). Framtidsplan för Burlövs kommun.
SCB (2017-12-31).
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Invandringsöverskott

Inrikes flyttningsöverskott

Burlövs kommun har haft ett genomsnittligt flyttningsöverskott
på 139 personer/år sedan år 2000. Större delen av flyttningsöverskottet utgörs av invandring.
De åldersgrupper som i störst utsträckning flyttar till Burlöv är
30-40-åringar och barn i åldern 0-4 år. De åldersgrupper som
lämnar kommunen är 20-25-åringar och 55-75 åringar.5
Kommunen har haft ett positivt födelseöverskott de senaste 15
åren, med en toppnotering på över 100 barn 2010.
Medelåldern vid första barnets födelse är 28,5 år för kvinnor
och 31,4 för män.

Födelseöverskott 2000-2017
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SCB (2017).
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Befolkningssammansättning
Arbete och utbildning

Handel är den näringsgren som dominerar bland arbetstillfällena i kommunen. Andra stora näringsgrenar är tillverkning och
utvinning samt vård och omsorg.
Burlövs kommuns invånare (nattbefolkning), arbetar i huvudsak
med vård och omsorg (16,7 %), handel (15 %), företagstjänster
(12,5 %) och utbildning (12,3 %).
Av kommunens invånare (20-64 år) har 34 % eftergymnasial
utbildning. Motsvarande siffra i Skåne län är 43 % och i Sverige
42 %.6

Hushållens sammansättning

Det bor i genomsnitt 2,47 personer per hushåll i Burlövs kommun. Det är något lägre än grannkommunerna Staffanstorp och
Lomma. En förklaring är att andelen småhus är mindre i Burlövs
kommun. I flerbostadshus med hyresrätt bor i genomsnitt 2,2
personer per lägenhet vilket är en något högre siffra än ovan
nämnda grannkommuner.

Handel
Tillverkning och utvinning
Vård och omsorg
Byggverksamhet
Utbildning
Företagstjänster
Transport
Övriga

Arbetstillfällen efter näringsgren (2016).

Vård och omsorg
Handel
Företagstjänster
Utbildning
Tillverkning och utvinning
Transport
Byggverksamhet
Övriga

Invånarnas sysselsättning efter näringsgren
(2016).

Andelen hushåll med 2 personer är större i Burlövs kommun än
i Staffanstorps och Lomma kommuner. I dessa kommuner är 4
personer per hushåll den vanligaste hushållsstorleken.

Bostadsbestånd

Burlövs kommun har en förhållandevis jämn fördelning mellan antal bostäder i småhus och flerbostadshus. Störst andel
flerbostadshus finns i Arlöv, medan villabebyggelse dominerar i
Åkarp.
Av kommunens 7 338 bostäder (2016) finns 3 110 i småhus
och 3 914 i flerbostadshus. Av lägenheterna i flerbostadshusen
ägs 62 % av kommunens allmännyttiga bostadsbolag (Burlövs
Bostäder), medan 29 % är bostadsrätter.7

Flerbostadshus
Småhus
Övriga

Fördelning lägenheter och småhus (2016).

Allmännyttan
Bostadsrätter

Befolkningsprognos
Burlövs kommun låter årligen ta fram en befolkningsprognos
för de närmsta 10 åren. Prognosen bedömer invånarantalet
genom beräkning av födelseöverskott och flyttningsöverskott.
Underlag för beräkningen är antal bostäder i antagna detaljplaner, detaljplaner under framtagande, givna bygglov, utpekade
utbyggnadsområden i Framtidsplan för Burlövs kommun samt
slutsatser från omvärldsbevakning där hänsyn tas till nationella
och internationella händelser och tendenser.
6
7

Privatpersoner
Privata företag
Övriga ägare

Ägandeform, flerbostadshus (2016).

SCB (2016). Kommunfakta.
SCB (2016-12-31).
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I befolkningsprognosen för 2017-2027 görs bedömningen att
födelseöverskottet under perioden kommer att ligga på 98
invånare/år. Utgångspunkten i prognosen är att 2 435 bostäder
beräknas byggas i Burlövs kommun under denna period. Under
2017 byggdes 101 bostäder, vilket lämnar cirka 2 335 bostäder
kvar under 2018-2027. Kommunens höga planberedskap i kombination med stora framtida utbyggnadsområden pekar på ett
högre antal byggda bostäder än föregående tioårsperiod.
Befolkningsökningen blir härigenom i medeltal cirka 580 personer per år. Detta skulle ge en befolkning på 24 000 invånare
2027. Utbyggnadstakten påverkas bland annat av efterfrågan,
konjunkturläge, ränteläge och politiska beslut. Det finns därför
en osäkerhet i prognosen.

Befolkningsprognos
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Bostadsmarknaden
Marknadsförutsättningar

Den demografiska utvecklingen, sysselsättningsgrad och inkomster påverkar efterfrågan på bostäder. I Boverkets bostadsmarknadsenkät för år 2017 uppgav 255 av Sveriges 290 kommuner
att de har bostadsbrist, vilket var fler än någonsin tidigare. För
Skånes kommuner var samma siffra 28 av 33. De som uppgav
balans på bostadsmarknaden ligger i norra och nordvästra Skåne. Många år av lågt bostadsbyggande och en dåligt fungerande hyresmarknad håller nere utbudet av bostäder och driver på
marknadstrycket. Detta har resulterat i en större politisk vilja
på nationell nivå att öka byggandet. Det byggs idag i alla Skånes
kommuner och 12 av kommunerna räknar med att ha balans till
2020.
Burlövs kommun har en dagbefolkning (arbetstillfällen) på närmare 8 200 personer och en positiv nettopendling på 660 personer.8 Siffran speglar det goda företagsklimatet i kommunen
samt en näringslivsstruktur som skapar en god arbetsmarknad.
Läget mellan Malmö och Lund, som klassas som tillväxtmotorer  
av Region Skåne, har betydelse. En väl fungerande bostadsmarknad är avgörande för den ekonomiska tillväxten i MalmöLundregionen. Goda kollektivtrafikförbindelser med korta
pendlingstider ger bra förutsättningar för ett attraktivt boende.
En stor del av framtida bebyggelse i Burlöv planeras i stationsnära lägen runt den nya pendlarstationen Burlöv C som öppnar
för utökad trafik 2024.

Burlövs kommun har större inpendling än
utpendling. De stationsnära lägena är viktiga utgångspunkter för bostadsplaneringen.

Bostadsbehov

I Boverkets rapport ”Beräkning av behovet av nya bostäder till
2025”9 uppskattas behovet av nya bostäder, i riket, fram till
2025 vara 600 000 varav en större del, drygt 320 000, beräknas
behövas redan 2020. Detta innebär att i genomsnitt kommer
drygt 80 000 nya bostäder per år behövas under de närmaste
fyra åren. Det motsvarar att ett nytt Malmö behöver uppföras
till  år 2020. Det handlar om volymer som inte varit aktuella i
Sverige sedan miljonprogrammets dagar.
Länsstyrelsen konstaterar i sin bostadsmarknadsanalys (2017)
att det råder en generell bostadsbrist i Skåne.
I Burlövs kommun är bostadsbehovet stort. Mycket av detta beror på att tillgången på äldre hyresrätter med låga hyror är liten.
I Burlövs Bostäders kö stod drygt 8 000 personer i kö i april 2018.
Under 2017 var den genomsnittliga tiden för att få lägenhet
1 825 ködagar, det vill säga fem år.
Enligt SCB bor en större andel ungdomar i Burlöv kvar hemma
än genomsnittet i riket. I gruppen pojkar 24 år, bor 60 % kvar
8
9

SCB (2016-12-31).
Boverket (2017). Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025. RAPPORT 2017:17.
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hemma mot rikets 30 %. Trots detta är inte enrumslägenheter
den mest efterfrågade lägenhetsstorleken i Burlövs Bostäders
bestånd. Det kan bero på bristande betalningsförmåga. I Malmö
och Lund finns den största andelen unga vuxna som upplever att
de har svårt att klara sina boendekostnader i Sverige. De som bor
i osäkra upplåtelseformer har svårast att klara boendekostnaden.

Arlöv har ett blandat bostadsutbud med villaområden och höghusområden.

Till Burlövs Bostäders nyproduktion flyttar sällan hyresgäster
från företagets äldre lägenheter. Lägenheterna hyrs oftast ut till
personer som kommer från andra boendeformer och inflyttande från andra kommuner. En anledning till detta är den högre
hyreskostnaden. Detta kan tolkas som att det finns stor efterfrågan på billiga hyresrätter i kommunen.
Enligt fastighetsmäklare finns efterfrågan på alla boendeformer
i kommunen med en övervikt mot bostadsrätter, främst marklägenheter. Den lägre prisbilden i Arlöv lockar fler förstagångsköpare än Åkarp som har betydligt dyrare bostäder.
SENIORBOENDE
Ordinärt boende som riktar sig till personer som är 55 år eller äldre, ofta med
hög tillgänglighet.
TRYGGHETSBOENDE
Ordinärt boende med hög tillgänglighet
för personer som är 70 år eller äldre.
För de boende finns personal och gemensamma utrymmen i syfte att skapa
gemenskap och trygghet.
SÄRSKILDA BOENDEN
Boende för personer med omfattande
behov av vård och omsorg och kräver
ett biståndsbeslut från kommunen.
Består av lägenheter i grupp med
gemensamma utrymmen som kök och
vardagsrum. Boende finns med olika inriktningar utifrån brukarnas behov, till
exempel särskild inriktning för personer
med demenssjukdom.
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Boende för äldre

I Burlöv bor cirka 3 160 personer som är 65 år eller äldre. Gruppen kommer under de kommande tio åren att öka med cirka
550 personer. Gruppen 80 år och äldre ökar mest. De flesta
äldre bor i ordinärt boende, vilket inte kräver ett biståndsbeslut. Cirka 150 personer, de flesta 80 år eller äldre, bor i särskilt
boende som kräver biståndsbeslut.  
Trygghetsboende är en boendeform som förbättrar möjligheterna att bo i en ordinär bostad. Denna anpassade boendeform
finns inte i kommunen, men under förutsättning att boendekostnaden inte är för hög kan den vara ett intressant alternativ
för äldre som vill bo kvar i en vanlig lägenhet. Det finns en del
bostäder som är anpassade för personer över 55, så kallat seniorboende, i kommunen.
En äldre persons flytt till ett mer tillgängligt boende kan, utöver
fördelar det ger för den äldres självständighet, innebära att
äldre bostäder med låga kostnader frigörs.

Boende för personer med funktionsnedsättning
Idag (2018) har Burlövs kommun tre särskilda boenden för
personer med funktionsnedsättning. Två av dessa uppfyller inte
kraven som finns för denna typ av boende. Det pågår planering
tillsammans med Burlövs Bostäder för att bygga ett nytt boende på Dalbyvägen i Arlöv. I samband med detta kommer också
ett boende med satellitlägenheter att starta i samma område. I
framtiden bedöms inte behovet av platser i särskilt boende att
öka utan i stället kommer fler att bo i satellitlägenheter.

Betalningssvaga hushåll

Några av de grupper som helt eller delvis, faller in under kategorin betalningssvaga hushåll är hemlösa, unga och nyanlända
invandrare. Flera av dessa grupper har även andra gruppspecifika hinder som kan vara barriärer för tillgång till en bostad. En
del har skulder eller har av olika anledningar blivit uppsagda
från ett tidigare hyreskontrakt, vilket påverkar möjligheten att
få nytt kontrakt. En annan grupp som har svårigheter är personer med missbruksproblem eller psykiska problem. Behovet för
den aktuella gruppen är att det byggs billiga hyresbostäder. En
förhoppning är att äldre och billiga bostäder blir lediga i samband med nybyggnationer.

Boklundens äldreboende finns i centrum
av Arlöv och ligger i samma byggnad som
biblioteket. Boendet har 4 våningar och
med 54 lägenheter anpassade för ensamboende samt 3 lägenheter anpassade för
parboende.

Nyanlända

Nyanlända saknar ofta förankring på bostadsmarknaden och på
arbetsmarknaden. Förutsättningarna att ordna eget boende som
motsvarar deras behov är starkt begränsade.
Burlövs kommun tar för närvarande fram tillfälliga bostadslösningar för de som anvisats enligt bosättningslagen. Socialförvaltningen har överenskommelser med Burlövs Bostäder och
med privata aktörer. Kommunen ser inget flöde från de som erhållit bostad enligt bosättningslagen till att skaffa egen bostad.
Många nyanlända bosätter sig hos släkt och vänner. En del som
får permanent uppehållstillstånd flyttar till kommunen utan
anvisning. I de fallen har inte kommunen något ansvar enligt
lagstiftning att anordna boende.
En viktig fråga för nyanlända är att skapa goda förutsättningar
för integration vilket betyder att bostäder behöver tas fram i
alla delar av kommunen.

Hemlöshet

Burlövs kommun har inga speciella härbärgen eller bostadslösningar för hemlösa. I de fall där det föreligger behov av tillfälligt
”tak över huvudet” har socialtjänsten löst det med vandrarhem
eller billiga hotellösningar. Idag finns inget behov av att inrätta
mer permanenta lösningar.  
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Bilden visar bebyggelseutvecklingen i Arlöv de senaste 200 åren. Den fortsatta utvecklingen kommer att ske åt nordost mot Åkarp.

Utbyggnad för alla

Det finns ett stort behov av billiga bostäder för ekonomiskt svaga grupper och av socioekonomiska skäl bör kommunen bygga
för en blandad befolkning. Det efterfrågas bostäder av unga
som vill flytta hemifrån, studenter,  och äldre som vill lämna en
stor villa för en mer lättskött bostad. Den nya pendlarstationen
och Kronetorpstaden med blandad bebyggelse och blandade
upplåtelseformer innebär nya förutsättningar. De nya områdena ska innehålla attraktiva boendemiljöer för boende i kommunen och för dem som vill flytta hit.

Visionsbild för torget vid Burlövs C. Bild: Arkitema Architects.
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Skolutveckling
En viktig aspekt som är avgörande även för bostadsförsörjningen är skolutvecklingen och att det finns förskolor och skolor och
att dessa byggs ut i samma takt som befolkningen växer. Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2018-03-26 (§ 27) att anta
lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden.
För att möta befolkningstillväxten planerar kommunen för:
• Ny F-6 skola för 350 elever i Åkarp 2021
• Ny F-6 skola för 350 elever på Kronetorpsområdet 2023
• Bygg så snart som möjligt ny byggnad vid Humlemadskolan
i tre våningsplan (alternativt planera för paviljonger för 100
elever)
• Ny högstadieskola på Kronetorpsområdet 2028
• Planera för att Komvux och Gymnasieenheten helt får ta
över Vårboskolan när den nya högstadieskolan står klar
• Ny Grönebo förskola med 6 avdelningar – snarast möjligt
• Förutom Norlandias fristående förskola (klar hösten 2019)
behöver kommunen börja planera för en ny förskola i Arlöv
med 6-8 avdelningar som bör stå klar 2025
• Planera för en ombyggnad av Svanetorpskolan till en 6-avdelningsförskola (innebär då att den befintliga Svanetorps
förskola med två avdelningar kan läggas ner)
• Bygg sporthallar och spontanidrottsytor vid de nya skolorna
• Anvisa plats för ny idrottsplats i Arlöv
• Bygg en ny aktivitets-/föreningsgård någonstans i kommunen. Disponera Södervångskolan som en kompletterande
aktivitets-/föreningsgård
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Planberedskap
Burlövs kommun har en god planberedskap för bostäder med
byggrätter för cirka 950 bostäder i antagna detaljplaner. Flera
av dessa är under utbyggnad. Ytterligare cirka 1 000 bostäder
planeras i pågående detaljplaner.
Fördjupade översiktsplaner och planprogram som tas fram för
framtida utbyggnadsområden visar möjligheter och visioner
för dessa områden. Förutsättningar och hinder utreds. Med ett
övergripande planförslag, tydliga strukturer och kunskap om
området kan kommunen styra och påskynda utvecklingen av
ett område.
Planering omfattar inte bara bostäder utan koppling till socialservice och annan infrastruktur har stor betydelsen. De senaste
årens bostadsutbyggnad innebär i dagsläget att detaljplaner för
förskola och skola bör prioriteras.
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Cirka 950
Cirka 1 000

Utvecklingsområden
Kommunen har byggrätter för cirka 950 bostäder i antagna detaljplaner. Utbyggnad pågår i stort sett i alla planlagda områden.
På följande sidor beskrivs de olika utbyggnadsområdena och hur
bostadsbyggandet föreslås prioriteras inom de olika områdena:
Arlöv, Burlöv C och Kronetorpstaden samt Åkarp. Alla tre områdena med sina centrala noder ska växa. Behov av skolor och
förskolor enligt lokalförsörjningsplan antagen av Utbildnings- och
kulturnämnden 2018-03-26 redovisas också.
Viktiga utgångspunkter är att bygga färdigt, utgå ifrån de
stationsnära lägena, förtäta, öka tryggheten och att erbjuda
en god service till invånarna. Prioriteringen är inte bunden till
pågående detaljplaner utan förutsätter i vissa fall nya planer
eller fördjupningar. Allt kommer inte att byggas denna tioårsperiod utan utbyggnadstakten beror på efterfrågan, konjunktur,
ränteläge med mera.

Bostadsutbyggnad
Prio 1
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Prio 3
Utbyggnadsoch omvandlingsområde
Pågående
bostadsbyggande
Skola
Förskola,
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Arlöv
Arlöv är Burlövs kommuns huvudort. Arlövs centrum, aktivt
både historiskt och idag, ligger i området runt Sockerbitstorget
och korsningen mellan Lommavägen, Dalbyvägen och Lundavägen. Här finns ett utbud av butiker, smårestauranger, arbetsplatser och servicefunktioner, Sockerbruket, Arlövs bibliotek
och Medborgarhuset.

Medborgarhuset ligger i centrala Arlöv.

Arlövs centrum förblir en viktig mötesplats och ett centrum
även i framtiden. Här finns stora möjligheter till positiv utveckling av service, kultur med mera framför allt om Sockerbruksområdet omvandlas. Bostadsutbudet är varierat med både höghusområden och områden med äldre villor. Burlövs Bostäder
har många hyresrätter i orten.

Antagna detaljplaner med byggbar mark

Söder om Dalbyvägen i kvarteret Ugglan i Arlöv planerar Burlövs Bostäder att uppföra cirka 150 lägenheter i flerbostadshus
med centrumverksamhet i bottenplan. Byggnationen sker på
parkeringsplatser som ersätts av ett parkeringshus. I kvarteret
Fasanen mitt emot Ugglan pågår utbyggnad av cirka 280 lägenheter. Rusthållaregården är planlagd för bostäder eller förskola.
Vid Strandängen pågår utbyggnad.
Burlövs Bostäders projekt vid kvarteret
Ugglan i Arlöv. Perspektiv mot öster från
Dalbyvägen. Bild: Jais arkitekter.

Pågående detaljplaner

En ny detaljplan för Pilevallen planeras antas 2019. Här planerar Burlövs Bostäder uppföra cirka 60 lägenheter.
Planbesked för bostäder finns även vid Lundavägen (kvarter Påfågeln) och Hantverkaregatan i Arlöv.

Utbyggnads- och omvandlingsområden
Sockerbruket

I februari 2018 meddelade Nordic Suger AB, Sockerbruket i
Arlöv, att de planerar att avveckla sin verksamhet i kommunen.
Nordic Sugar  i Arlöv sysselsätter omkring 150 personer och
planerar att fortsatt driva fabriken fram till 2021 för att sedan
flytta verksamheten till Örtofta.
Sockerbruket har funnits i Arlöv sedan 1869. Sockerbruket med
områden och byggnader tillkomna som en följd av brukets
verksamhet är en stor del av det riksintresse för kulturmiljö
som omfattar halva Arlöv och jordbruksmarken utanför orten.
Sockerbrukets nedläggning kommer att påverka kommunen på
många sätt. Bland annat öppnar det för nya möjligheter. När
sockerbruket flyttar skapas förutsättningar för utveckling av
kultur, arbetsplatser, bostäder, utbildning och mycket mer i ett
område med en stark identitet förankrad i Arlövs historia.  
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Arlövs sockerbruk sett från Medborgarhuset.

En fördjupad översiktsplan för Sockerbruksområdet bör tas fram.
Den ska visa möjligheter och kvaliteter, problem och hinder för
områdets utveckling. När området blir tillgängligt ska kommunen tillsammans med markägaren ha en väl förankrad vision och
utvecklingsstrategi för området. Området skulle kunna omfatta
blandad bebyggelse med både bostäder och verksamheter.

Wennerts väg

Ett område som på sikt planeras för nya bostäder är området
kring Wennerts väg. Här har det tidigare varit olika industriverksamheter. Marken är privatägd.

Svenshög

Svenshög är ett storskaligt men för boende väl planerat område
med en stor park i mitten. Parken är viktig för området, eftersom här bor många invånare på en relativt liten yta utan egna
trädgårdar. Området ligger mycket nära station, busshållplats
och centrum men är introvert. Det vill säga, det vänder inåt med
baksidan mot de kringliggande vägarna, Lundavägen och Kronetorpsvägen. I utkanten av området finns stora möjligheter till
förtätning med bostäder och arbetsplatser. Längs Kronetorpsvägen och Lundavägen bör parkeringsplatser, onödiga vägytor och
gräsytor omvandlas till attraktiv stadsbebyggelse som vänder sig
mot och binder samman de offentliga rummen.
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Prioritering

Pilevallen är högt prioriterat för att öka tryggheten i området.
På sikt bör området utökas med fler bostäder och förskola
längs Vintergatan.
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Antal bostäder
150
280
18
8
60
16
20

Ny utbyggnad
Komvux och gymnasieenhet
Förskola 6 avdelningar

Burlöv C och Kronetorpstaden
Burlöv C

Burlöv Centrum, med ny pendlarstation blir den nya mötesplatsen för hela Burlöv och alla burlövsbor. Här finns redan
den viktigaste förutsättningen för ett levande och attraktivt
centrum: människorna! På pendlartstationen kommer både
Pågatågen och Öresundstågen att stanna efter utbyggnaden av
Södra stambanan till fyra spår. Här finns Burlöv Center, invigt
1971 som drar människor från ett stort omland.  
Kommunen har ett nära samarbete med Trafikverket i projektet
med utbyggnaden av Södra stambanan från två till fyra spår
mellan Flackarp söder om Lund och Arlöv. Stationerna i Hjärup,
Åkarp och Burlöv byggs om. Byggstart var i oktober 2017. Alla
fyra spår och ny tidtabell beräknas vara i drift under 2024. Den
utökade trafiken ger förutsättningar att utveckla det stationsnära läget för bostäder, arbetsplatser, handel och service kring offentliga rum med mötesplatser och folkliv. En ny stadsdel med
karaktären av modern kvarterstad och enstaka höga byggnader
kommer att växa fram.

Vid den nya pendlarstationen ska både Pågatåg och Öresundståg stanna. Bild: WSP.

Detta skapar förutsättningar för en attraktiv och hållbar framtidsutveckling för hela kommunen. Upp till cirka 1,5 km runt
Burlöv C, räknas som stationsnära. Tät, blandad stad av hög
kvalitet där många kan bo och verka i en trygg och attraktiv
miljö är målet.

Mellan pendlarstationen och Burlöv Center planeras det för nya torg inramade av bebyggelse med kontor, handel och bostäder. Bild: Brunnberg & Forshed.
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Kronetorpstaden

Planprogram för Kronetorpstaden var på samråd sommaren
2017. Syftet är att skapa en vision och helhetsbild för områdets
utbyggnad. Planprogrammet ska utifrån samrådet vidareutvecklas och avses godkännas av kommunstyrelsens planutskott
under 2019.  

Visualisering av ny bebyggelse i Kronetorpstaden. Bild: Nyréns Arkitektkontor.

Planprogrammet som beskriver en vision för hela stadsdelen Kronetorpstaden möjliggör en etappvis och långsiktig
utveckling. Programmet samlar planeringsunderlag, anger
gestaltningsprinciper och gemensamma förutsättningar inför
kommande detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och exploatörer.
Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att pågå under lång
tid. Detaljplanering och utbyggnad kommer att ske etappvis.
Utbyggnaden siktar inte bara till att skapa en attraktiv stadsdel
med goda kollektivtrafikförbindelser utan har även till uppgift
att länka samman kommunens olika delar. Kronetorpstaden
beräknas rymma mellan cirka 5 000-6 000 bostäder.

Illustration från Planprogram Kronetorpstaden samrådshandling 2017-0616. Planprogrammet omfattar den mark som inte är skuggad.

Antagna detaljplaner med byggbar mark

Kronetorp 1:1 innehåller cirka 400 bostäder samt en förskola.
Detta område håller på att byggas ut och under 2017 stod 32
bostäder klara.
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Pågående detaljplaner

Detaljplanen för Burlöv C syftar till att skapa förutsättningar
för att utveckla en blandad stad runt Burlöv Centralstation.
Där ska byggas butiker, bostäder och kontor i en miljö med
offentliga rum som blir attraktiva mötesplatser. Ett nära samarbete sker med markägaren till Burlöv Center som planerar att
bygga bland annat bostäder på en del av centrets nuvarande
parkeringsytor. Detaljplanen omfattar tre kvarter och en del av
Burlöv Center som föreslås ersättas av ett parkeringshus inklätt
med bostäder och verksamheter. Detaljplanen beräknas kunna
antas under 2019.
För att nå målen om trygghet, närhet, liv och rörelse behövs
bostäder, arbetsplatser och service. Vidareutvecklingen av handeln är viktig men också en breddning med andra personintensiva centrumverksamheter. Framför allt runt det nya ”Stationstorget” mellan Burlöv Center och Burlöv Centralstation passar
verksamheter som är tilldragande, öppna och befolkade under
de flesta av dygnets timmar.
Detaljplanen för Kronetorp 1:1 etapp 2 omfattar kvarteren
söder om etapp 1. Mot Kronetorpsparken planeras kvartersbebyggelse i 4-7 våningar. Fortsatt tät bebyggelse ställer höga krav
på gestaltning av bebyggelse och offentliga rum.

Utbyggnads- och omvandlingsområden

Kronetorpstaden kommer att byggas ut under en mycket lång
tid. Det är viktigt att varje etapp i utbyggnaden har en naturlig
identitet och avslutning. Utbyggnaden ska kunna stanna upp
och ändå upplevas som en hel stadsstruktur med en attraktiv
och komplett livsmiljö. Därför måste även offentlig service byggas ut tidigt.
Förutom de pågående detaljplanena vid Kronetorps gård och
Burlöv C pågår detaljplanearbete för ett nytt badhus. Etapputbyggnaden i området bör utgå från de tre påbörjade detaljplanerna och bygga ihop dem. Det kommer att dröja innan
nordöstra delen av Kronetorpstaden byggs ut.

Prioritering

Burlöv C tillsammans med den sydvästra delen av Kronetorpstaden med bland annat bostäder, stadspark och skola har
hög prioritet. Burlöv C ligger intill den nya pendlarstationen
och blir starten på utvecklingen av den nya stadsdelen, Kronetorpstaden. Bostäder, kontor och handel runt stationen ger ett
resandeunderlag för den nya pendlarstationen och bidrar till en
tryggare miljö. Området tillsammans med badet ger Burlöv en
ny karaktär.   

Illustration från Planprogram Kronetorpstaden, samrådshandling 2017-06-16. I
Kronetorpstaden är tanken att förskola,
skola, badhus, park och idrottsområde ska
kopplas samman i ett aktivitetsområde.
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Den första detajplanen för Kronetorp är under utbyggnad och
det är viktigt att projektet färdigställs med en bra boendemiljö.
Detaljplanearbetet för nästa etapp i anslutning till Kronetorps
gård pågår.
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N

Område
Kronetorp 1:1
Kronetorp 1:1 etapp 2
Burlöv C
Burlöv C följande etapper
Sydvästra Kronetorpstaden
Nordöstra Kronetorpstaden
Förskola och skola
Kronetorpstaden
Kronetorpstaden
Kronetorpstaden

Antal bostäder
368
500
Runt 310

F-6 skola 350 elever
Högstadieskola
Förskola

Åkarp
Åkarps historiska centrum ligger i korsningen Alnarpsvägen
- Byvägen. Där finns idag mataffär, församlingsgård, restaurang och frisör. Detta centrum bör knytas till och orienteras
mot Åkarps nya centrum, som skapas kring det nya stationen.
Åkarps station förblir en lokal Pågatågsstation men med helt
nya förutsättningar. Genom att spåren grävs ner knyts ortens
båda sidor ihop genom en 400 m lång övertäckning med park,
bil-, gång- och cykelöverfarter. Tillgängligheten till stationen
och järnvägens olika sidor förbättras också av att bommarna på
Alnarpsvägen ersätts av en bro över de nedsänkta spåren.

Åkarps stationshus.

Visualisering av Åkarps station efter utbyggnaden av Södra stambanan.
Järnvägen kommer vara nedsänkt cirka 6 m vilket gör att bullersituationen
för de boende förbättras. Bild: WSP.

Bullret från järnvägen kommer att minska genom nedsänkningen och övertäckningen. Detta ger möjlighet att åter vända
ortens framsida mot järnvägsområdet och här skapa ett nytt
grönt, skönt, tryggt och nära centrum. Tätare bebyggelse med
möjlighet för handel- och serviceföretag och fler boende skapar
ett området med liv och rörelse. Fler människor, fler aktiva
entréer och fler fönster som är vända mot stationsområdet,
ökar närheten och tryggheten. Hyresrätter och marklägenheter
breddar bostadsutbydet i Åkarp.

Antagna detaljplaner med byggbar mark

I Trädgårdsbyn pågår byggnation av radhus. På tomten kallad
Frestaren finns en detaljplan för cirka 20 lägenheter. I korsningen Lundavägen/Alnarpsvägen planeras ett seniorboende (55+)
att uppföras med 32 bostäder.

Pågående detaljplaner

Planbesked för bostäder i Åkarp finns vid Åkarps centrum, vid
Östragård och för det gamla växtcentret vid Lundavägen.
Planarbetet för en F-6 skola vid Östragårds förskola pågår.
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Prioritering

I Åkarp är det prioriterat att förtäta inom orten med lägenheter för äldre som vill lämna sina villor och för ungdomar som
vill flytta hemifrån. Högst prioritet har planering för omvandling från verksamheter till bostäder väster om Åkarps station.
Kommunen äger en del mark som tillsammans med privata
fastigheter kan bebyggas med flerbostadshus och service vilket
skulle bidra till ett mer diversifierat bostadsutbud i orten.  
På sikt kan området vid Östra Dalslund byggas ut med bostäder.
Detaljplanearbetet för skola i området pågår.
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Område
Seniorboende 55+
Frestaren
Trädgårdsbyn
Östragård
Vattenverket
Växtcentret Lundavägen
Västra stationsområdet
Östra Dalslund
Förskola, skola och fritid
Östragårdskolan
Svanetorpskolan
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Åkarps station
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Prio 2

Antal bostäder
32
19
52
10
20
40

Ny F-6 skola, 350 elever
Blir förskola med 6 avdelningar
Aktivitetsgård

Övriga kommunen
Utanför orterna är det prioriterat att bevara jordbruksmarken,
kultur- och naturvärden. I övrigt finns mark avsatt för verksamhetsområden främst i södra delen av kommunen. I södra Burlöv
finns en del bostäder men det planeras inte för någon nybyggnation.
Utanför Arlöv och Åkarp är det bara i Burlövs egnahem som nya
bostäder avses byggas. Här är det prioriterat att främst färdigställa de befintliga projekten.
Burlövs egnahem är ett av Sveriges första egnahemsområden.
Det ingår i riksintresset för kulturmiljö. Området har förtätats
och kan förtätas något men bör bevaras med sin ursprungliga
utbredning. Bebyggelsen bildar en ö i det stora öppna riksintressanta och för jordbruket värdefulla odlingslandskapet med
högsta jordbruksklass.

Jordbrukslandskapet är viktigt för Burlöv och en stor del av marken har den
högsta jordbruksklassen. På bilden syns Burlövs kännetecken, Kronetorps
mölla, som är en del av riksintresset för kulturmiljövården.

Burlövs kyrkby är ett mycket vackert och idylliskt område som
omfattas av riksintresset för kulturmiljö. Kyrkbyns prästgård
är även ett statligt byggnadsminne. Miljön finns beskriven i
kommunens Bevarandeplan. Denna miljö bör förbli en fortsatt
brukad och levande miljö.
Det planeras inte för några nya bostäder i Burlövs kyrkby.
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Burlövs kyrkby.

Antagna detaljplaner med byggbar mark

Det finns tre antagna detaljplaner i Burlövs egnahem för nya
bostäder. Det större projektet vid Kaprifolvägen håller på att
färdigställas.

Pågående detaljplaner

Detaljplanearbete pågår för nya bostäder som är lokaliserat i
den östra delen av Burlövs egnahem.

Prioritering
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Område
Astervägen
Mimosavägen
Kaprifolvägen
Östra Burlövs egnahem

Antal bostäder
3
2
25
40

Utbyggnadstakt
Det räcker inte att planera för bostäder utan kommunen ska
bygga stad eller livsmiljö och ta sitt ansvar för social service och
infrastruktur samt för att attrahera nya invånare. Kommunen
måste vara beredd på att möta de förväntningar som finns på
boendemiljön, samt de boendes behov.
Statistiken visar att 30-35-åringar, många med småbarn, är
den grupp som i störst utsträckning väljer att lytta till i Burlövs
kommun. Denna grupp är beroende av att det finns förskolor
och skolor i närheten av de bostäder som byggs. Det ska också finnas möjlighet till rekreation, kultur och fritidsaktiviteter,
samt service och närhet till kollektivtrafik. Allt detta spelar in
vid val av bostadsort. Ju högre utbyggnadstakt desto mer krävs
av kommunen för att få en balanserad tillväxt, såväl fysiskt som
socialt och servicemässigt.

Prognostiserad utbyggnadstakt
Befolkningsprognosen utgår från att 2 435 bostäder beräknas
att byggas i Burlövs kommun 2017 till 2027. Prognosen bygger
på pågående bostadsbyggande, beviljade bygglov, antal bostäder i antagna detaljplaner, detaljplaner och planprogram under
framtagande samt utpekade utbyggnadsområden i Framtidsplanen. År 2017 färdigställdes 101 bostäder. Om resterande
2 335 bostäder realiseras har Burlöv enligt befolkningsprognosen drygt 24 000 invånare år 2027. Då byggs cirka 230 bostäder
per år och den genomsnittliga befolkningstillväxt blir 2,9 % per
år från och med 2018. För att sätta den siffran i perspektiv hade
Burlöv och Staffanstorp störst befolkningstillväxt i Skåne under
2017 med en tillväxt på 2,4 %.
Några av de projekt som driver upp siffran är inne i byggskedet
eller genomgår bygglovsprövning. I Arlöv byggs kvarteret Fasanen och kvarteret Ugglan med sammanlagt cirka 430 lägenheter, som beräknas stå färdiga 2022. I Kronetorpstaden blev
de första 32 lägenheterna klara under 2017. Resterande 370
bostäder i den första etappen byggs och de sista förväntas vara
klara för inflyttning till 2021.
De framtida utbyggnadsområdena, som är i tidigt detaljplaneskede pekar på en fortsatt stadig tillväxt även efter 2022. Då
planeras nya bostäder i Pilevallen, i anslutning till Burlöv C och
vid Åkarps station, samt fortsatt utbyggnad av Kronetorpstaden. Ju längre fram i tiden projekten ligger desto osäkrare blir
prognosen.
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Alternativ utbyggnadstakt
ALTERNATIV UTBYGGNADSTAKT
2018-2027
Bostäder         Tillväxt     Invånare  2027
    1180	            1,5 %            20 930
    1610               2.0 %            21 985
    1945	            2.5 %            23 086
    2335               2.9 %            24 007      

När nästa lågkonjunktur inträffar kommer utbyggnadstakten
med största sannolikhet att minska. Mycket av det som planerats kommer att genomföras men inte i den takt som nu planeras. I faktarutan till höger redovisas en grov uträkning för hur
många bostäder som behöver byggas för att hålla en tillväxttakt
på 1,5 %, 2,0 %, respektive 2,5 % under perioden 2018-2027.
Burlövs kommun har idag cirka 950 bostäder i antagna planer
och ytterligare drygt 1 000 bostäder i pågående planer. Om
bara dessa realiseras under de närmsta 10 åren ger det enligt
uppskattning en tillväxttakt på runt 2,5 % per år.  
Bostadsbyggande och tillväxt är beroende av många faktorer;
konjunktur, ränteläge, exploatörernas intresse för platsen,
byggnation och planer i grannkommuner, den offentliga (inklusive infrastrukturen) och privata servicens utveckling. Den
rådande högkonjunkturen och den demografiska utvecklingen har medfört ett ökat intresse av att bygga bostäder. Även
mindre förändringar i någon av påverkansfaktorerna innebär
att flexibilitet och uthållighet blir viktiga framgångsfaktorer för
kommunens kapacitet för planering och genomförande.
De närmsta fem åren väntas i genomsnitt 230 bostäder byggas
per år. Detta att jämföra med genomsnittet på 30 färdigställda
bostäder per år under de senaste 30 åren.
Samtidigt som det byggs bostäder ska resten av samhället
byggas ut för att möta befolkningstillväxten. Det innebär att
kommunen måste planera för och bygga förskolor, skolor, parker och gator med mera samtidigt. Det ställer krav på hela den
kommunala organisationen. Socialtjänst, ekonomi, skola, planering, parkskötsel och kommunikation kräver utökade resurser
och utrymmen för att kunna upprätthålla en god standard.

Konsekvenser
Utbyggnadens effekter på de kommunala funktionerna och på
kommunens ekonomi varierar i relation till tillväxttakten. De
intäkter som genereras genom befolkningstillväxt som stadsbidrag och skatt har 1-2 års fördröjning efter att de nya invånarna
flyttat in. En del av utgifterna för utbyggnad, drift och grundläggande funktioner som skola, vård och omsorg sker dock initialt.
Är tillväxten för stor behöver kommunen följaktligen ligga ute
med pengar för att kunna tillhandahålla dessa funktioner. Det
betyder att kommunen tar en större risk ju högre utbyggnadstakten är eftersom investeringsbehoven blir större och medför
en hård belastning på hela kommunen. Erfarenheter från andra
mindre kommuner visar att det krävs mycket av en liten organisation när befolkningen växer snabbt.
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Burlövs kommun har under de senaste 10 åren haft en genomsnittlig befolkningstillväxt på cirka 1,3 %. Under denna period
färdigställdes i genomsnitt 44 bostäder per år. Utvecklingen har
varit lugn och den kommunala servicen har hållit jämna steg
med utbyggnaden. Prognosen för de närmsta 10 åren är en
befolkningstillväxt på 2,9 % per år till följd av en utbyggnadstakt på 230 bostäder per år. Kronetorpstaden och Burlöv C är
mycket stora projekt att genomföra i en liten kommun. Storleken motsvarar Västra hamnen i Malmö. Detta är en ökning
av utbyggnadstakten som bedöms vara svår att mäkta med.
Ambitionen är att Burlövs kommun ska fortsätta växa men utan
att äventyra kommunal service och den kommunala ekonomin.

Rekommendationer
Ett rimligt tillväxtmål för Burlövs kommun under den närmsta
tioårsperioden bedöms vara en årlig befolkningsökning på cirka
2,0 %. Denna tillväxt är högre än den befolkningstillväxt på 1,3 %
kommunen haft under den senaste tioårsperioden. Ökningen
motiveras av utvecklingen kring Burlöv C och Kronetorpstaden tillsammans med många pågående bostadsprojekt. Den
nya pendlarstationen Burlöv C skapar nya förutsättningar för
boende och arbetsplatser. Kommunens satsning på att utveckla
Kronetorpstaden med bland annat badhus, skola och bostäder
ligger i fas med den förbättrade kollektivtrafiken. Kronetorpstaden och Burlöv C behöver en något högre utbyggnadstakt
i startskedet för att den nya stadsdelen ska ta form och upplevas som attraktiv och trovärdig. Ett tillväxtmål på 2,0 % per
år balanserar kommunens ambitioner för detta område och
viljan att åstadkomma en hälsosam tillväxt för den kommunala
organisationen.
Behovet av bostäder kommer att finnas oavsett konjunkturläge.
För att få en balanserad och mindre konjunkturkänslig tillväxt
bör kommunen därför ha ett strategiskt förhållningssätt till utbyggnadstakten. Genom att sätta upp mål för hur stor kommunen vill att den årliga befolkningstillväxten ska vara ges också
möjlighet att styra vilka områden som prioriteras. Prioriteringen av utbyggnadsområden som presenteras i detta bostadsförsörjningsprogram blir ett användbart verktyg vid denna typ av
strategier.
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Kommunens verktyg
Tydliga mål och visioner
Genom att tydligt tala om vad ambitionen är och sprida bilden
av det framtida Burlöv ökas intresset bland exploatörer och
bostadssökande. Företag med kontor, restauranger och andra arbetsplatser som söker sig till kommunen ökar intresset.
Närheten till mycket i den lilla orten möjliggör ett enkelt och
hållbart liv.

Visionsbild för Kronetorpstaden.

Planmonopol
Kommunerna har planmonopol och ansvarar för att planlägga
mark- och vattenanvändningen inom sina geografiska gränser.
Det är bara kommunen som har befogenhet att anta detaljplaner och bestämma var och om detaljplaneläggning ska ske. Vad
som planläggs kan påverka utbyggnadsriktning och takt.

Strategiska markinköp
Kommunen kan köpa in mark som är strategisk för utbyggnadsplaner och som möjliggör utveckling av bra boendemiljöer. Kommunen bevakar möjligheter till strategiska markinköp
löpande.

Markanvisning och exploateringsavtal
”Riktlinjer för kommunal markanvisning och exploateringsavtal
i Burlövs kommun, 2018–2022” antogs av kommunfullmäktige 2018-03-19 (§ 24) och ska nu implementeras. Syftet med
riktlinjerna är att ge aktörerna en tydlighet i processen kring
markanvisning och exploatering. Riktlinjerna beskriver kommunens villkor vid överlåtelse av markområden för bebyggelse,
handläggningsrutiner, principer för markprissättning, principer
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för fördelning av kostnader och intäkter vid genomförande av
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för
bedömningen av konsekvenser av att ingå markanvisningsavtal
och/eller exploateringsavtal med kommunen. Markanvisning kan
användas för att styra byggande till kommunägd mark eller för
att initiera byggande i sämre tider.

Tävlingar
För att stimulera nyproduktion av goda bostäder och bostadsmiljöer anordnas arkitekttävlingar, markanvisningstävlingar och
skrivs markanvisningsavtal. Kommunen erbjuder också god
service till, och dialog med, byggherrar och markägare som är
intresserade av att bygga goda bostäder i kommunen.

Dialogprocesser
Dialogprocesser med byggherrar och markägare bidrar till att
samordna och utveckla planeringen av nya områden. För kommunens invånare och berörda grannar hålls möten kring deras
boendemiljöer och önskemål.

Burlövs Bostäder
Burlövs kommun har genom sitt bostadsbolag Burlövs Bostäder
cirka 2 500 kommunägda hyreslägenheter. Burlövs Bostäder ska
enligt ägardirektiv och bolagsordning ta bostadssocialt ansvar,
främja bostadsförsörjningen med goda bostäder samt främja
kategorier som pensionärer, funktionshindrade och ungdomar.  
Kommunen har möjlighet att föra över vinst från Burlövs Bostäder om överskottet används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och
social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för
personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar1. Burlövs Bostäder arbetar med att främja bostadsförsörjningen i kommunen,
underhålla och utveckla bostadsbeståndet. De har flera projekt
där de planerar nya bostäder.

Perspektiv mot öster från Elisetorpsvägen för Burlövs Bostäders projekt vid
kvarteret Ugglan. Bild: Jais arkitekter.
1

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 5 §.
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Nationella och regionala mål,
planer och program
Nationella mål för bostadspolitiken
Boverket har i sin rapport ”Uppföljningsbara mål för hållbar
fysisk samhällsplanering”1, tagit fram sju mål som kan användas för att följa upp resultatet av den fysiska planeringen som
bedrivs i landet. Målen är inte kvantifierbara, men formulerade
så att det ska gå att följa trender.
För att säkerställa en långsiktigt god livsmiljö för kvinnor och
män i alla åldrar behöver framtida fysisk planering och bostadsförsörjning säkerställa att följande mål uppnås:
• Bostäder efter människors behov
Människors behov ska styra utbudet av bostäder och alla ska ha
likvärdig tillgång till bostad och boendemiljö av god kvalitet.
• Attraktiva livsmiljöer
Alla inne- och utemiljöer ska utformas och gestaltas så att de
främjar jämställdhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och
social sammanhållning.
• God tillgänglighet i vardagen
Lokalisering och nyttjande av bebyggelse och infrastruktur ska
på ett miljö- och hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet
i vardagen.
• Bättre resurshushållning
I ett livscykelperspektiv ska miljö-, hälso- och klimatpåverkan
från byggnader, infrastruktur och energiproduktion samt uttaget av icke förnybara råvaror minska.
• Långsiktig livsmedelsförsörjning
Dricksvattenförsörjningen och jordbruksmarken ska långsiktigt
tryggas.
• En funktionell grönstruktur
Gröna och blå strukturer ska i ökad grad prioriteras efter deras
potential att bidra med värden och tjänster för människan och
för ekosystemet som helhet.
• Färre olyckor
Lokalisering och utformning av bebyggelse, infrastruktur och allmänna
platser ska förebygga att människor och egendom drabbas av olyckor.

1
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Boverket (2015). Uppföljningsbara mål för hållbar fysisk samhällsplanering. Rapport 	
2015:44.

Folkhälsopolitiska mål
I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny
målstruktur för folkhälsopolitiken2, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet. Genom
att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet, samt att renodla
antalet målområden, är syftet att bidra till att hälsoklyftorna i
samhället minskar.

Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur är:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Det mål som främst är kopplat till bostadsförsörjningen är mål
5, Boende och närmiljö. Regeringens bedömning är att boende
och närmiljö är ett centralt område för att uppnå jämlik hälsa.
Bostaden är en viktig plats för återhämtning, vila och rekreation. En sund, trygg och trivsam boendemiljö är också ett
grundläggande mänskligt behov och den som inte har rimligt
goda boendeförhållanden har svårt att klara övriga delar av
livet, såsom till exempel utbildning och arbete, som i sin tur har
stor betydelse för hälsan. Att känna sig trygg i sitt boende har
också stor betydelse för viljan och lusten att vistas utomhus i
närområdet. Låg socioekonomisk position samvarierar med hög
exponering för olika riskfaktorer i boende och närmiljön, och
genom detta ökar risken för ohälsa, sjukdom och en ojämlik
hälsa.

Miljökvalitetsmål
Riksdagen beslutade den 28 april 1999 att det skulle finnas
femton nationella miljökvalitetsmål för Sverige. I november
2005 antogs ett sextonde miljökvalitetsmål om biologisk mångfald. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet (”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”) utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.
De sexton miljökvalitetsmålen är:
• Begränsad klimatpåverkan
2
Regeringen (2018).  Regeringens proposition 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en
utvecklad folkhälsopolitik.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bara naturlig försurning
Skyddande ozonskikt
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Frisk luft
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande skogar
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt växt- och djurliv

Regionala mål
Region Skåne har ett permanent uppdrag att samordna de regionala utvecklingsfrågorna. Den regionala utvecklingsstrategin
- Det öppna Skåne 20303 är framtagen i dialog med medborgare,
näringsliv och offentlig sektor. Syftet med strategin är att ta fram
en gemensam målbild. Fem prioriterade områden pekas ut:
•
•
•
•
•

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
Skåne ska vara globalt attraktivt

Enligt strategin ska det år 2030 ha byggts 6 000 bostäder per år,
med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer,
storlek och hustyper, för att matcha en årlig befolkningstillväxt
på 1 procent. Skåne ska ha minst 1,5 miljoner invånare 2030.

MalmöLundregionen
MalmöLundregionen är ett samarbete mellan följande kommuner i sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma,
Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.
Samarbetet har tre prioriterade utvecklingsområden:
• Fysisk planering och infrastruktur
• Arbetsmarknads- och utbildningsfrågor
• Näringslivsfrågor

Strukturplan för MalmöLundregionen

Syftet med Strukturplan för MalmöLundregionen4 är att samla
de deltagande kommunernas ideér kring en gemensam fram3
Region Skåne (2014). Det öppna Skåne - Skånes regionala utvecklingsstrategi.
4
MalmöLundregionen (2016). Strukturplan för MalmöLundregionen - Gemensam
målbild 2035.
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tidsbild gällande infrastruktur och fysisk planering. Detta för
att skapa en attraktiv region. Strukturplanen ska underlätta för
mellankommunala insatser och ge en gemensam röst vid dialog
med statliga verk och myndigheter.
Under rubriken En hållbar sammankopplad storstadsregion, prioriteras bebyggelseutveckling till kollektivtrafiknära lägen längs
befintliga och framtida starka kollektivtrafikstråk. Gemensamt
eftersträvas att utbyggnaden av infrastruktur och kollektivtrafik
ska följa utbyggnaden av bostads- och verksamhetsområden.
En tät struktur uppnås genom att prioritera bebyggelseutveckling närmast kollektivtrafiknoderna.
Under rubriken Sveriges bästa livsmiljö, är strategin för att uppnå målen att planera för tillräckligt många bostäder för dagens
och morgondagens befolkning. Man ska även arbeta för att få
en variation i bostadsbyggandet så att bostäder finns för livets
olika skeden.

Lagstiftning
Plan- och bygglag
I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med
hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i
dagens samhälle och för kommande generationer.5

Miljöbalk
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att
människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med
ett ansvar för att förvalta naturen väl.6

5
6

Plan- och bygglag (2010:900). 1 kap. 1 §.
Miljöbalk (1998:808). 1 kap. 1 §.
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