
  

 

 
 
Svalöv 
 
– Utformning av stationsnära miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Institutionen för Teknik och Samhälle 

 

 

 
 



  

 
Examensarbete: 
Erik Korgol 
Michael Norström Forsberg 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Lunds universitet 
Lund 2016 



  

Sammanfattning 
 

Världen idag ställs inför många olika miljöproblem vilka har en negativ effekt. 
Dessa är både globala, regionala och lokala vilket gör att alla människor 
påverkas av dem. För att kunna få bukt på detta och kunna främja en långsiktig 
hållbarhet är det väsentligt att alla bidrar och tar ansvar. Ett exempel på att göra 
detta är att få färre att använda bilen och få fler att resa kollektivt. För att få fler 
att använda kollektiva färdmedel finns olika metoder för att uppnå detta. Denna 
rapport kommer att ta upp hur en stationsnära tomt kan utformas som ligger 
nära beläget en framtida järnvägsstation. Mer specificerat handlar det om hur 
det genom en väl tillämpad planering av exempelvis bebyggelser kan ge Svalöv 
tätort ett större underlag att använda den tågtrafik som kommer att finnas i orten 
år 2021 och i framtiden.  
Den stationsnära tomten utformas efter tre ledord som är långsiktighet, miljö 
och säkerhet. Detta för att visa på att visst resultat och avgränsa arbetet. Med 
miljö menas att främja en hållbar utveckling och därmed få så många som 
möjligt att åka kollektivt. Långsiktigheten syftar på att planera för ett sätt som 
gör att stationen kommer användas lika mycket idag som i framtiden om inte 
mer. Säkerheten valdes för att många av Svalövs kollektivresenärer är barn 
som färdas till och från skolan. För att framförallt barnen ska kunna ta sig till 
skolorna kollektivt utan att råka ut för en trafikolycka måste de miljöer de vistas i 
göras så säkra som möjligt. 
Genom möten har en dialog förts med Svalöv kommun men även Skånetrafiken 
för att få information och synpunkter. Även samtal med Svedala kommun har 
förts för att få reda på vad de ansåg om flytten av ICA i Svedala. Samtal har 
även förts med ICA i Svedala för att få en ännu tydligare bild av effekten för 
denna omlokalisering. Denna är en tyngdpunkt i arbetets analys och är ett 
exempel på en konkret utformning på den stationsnära tomten.  
Storleken på den stationsnära tomten i Svalöv gör att möjligheterna för vad som 
kan uppföras på den är nästintill oändlig. Därför är analysen uppbyggd efter 
många egna tankar för att visa på vad olika utformningsmöjligheter ger för 
effekter enligt de ledord som genomsyrar arbetet. 
 

 

Nyckelord: Stationsnära, förtätning, attraktivitet, kollektivtrafik, närhet 
 



  

Summary 
 

The world today faces many different environmental problems, which has a 
negative effect. These are both global, regional and local, which means that 
they affect all people. To be able to overcome this and be able to promote a 
long-term sustainability, it is essential that all contribute and take responsibility 
for it. An example of doing this is to get more people to commute rather than 
using the car. To get more people to use public transport, there are various 
methods of achieving this. This report will be about how to design a piece of 
land near a train station to make more people to commute by more 

environmentally friendly means of transport. More specific it is about how a well 
applied planning of settlements can give Svalöv a larger amount of people to 
use the public transport, which will be available through the county in 2021. The 
planning of the land near the station in this paper are based on three key words, 
which are sustainability, environment and safety. This is to gain certain results 
and define the paper. 
The area is to promote sustainable development and thereby get as many 
people as possible to use the public transport. Sustainability refers to planning 
for such a way that the station will be used as much as today and in the future. 
Safety was selected because many of Svalövs public transport travelers are 
children travelling to and from school. Especially children must be able to get to 
the schools by commute without being involved in traffic accidents, the 
environments they are passing through has to be made as safe as possible. 
Through meetings, dialogue with Svalöv municipality and Skånetrafiken, has 
been conducted for information and comments. 

Conversations with Svedala municipality have been conducted to find out what 
they thought about the relocation of ICA in Svedala. Conversation have also 
been conducted with ICA in Svedala in order to get an even clearer picture of 
the impact of this relocation. This is a center of gravity in the analysis and is an 
example of a concrete configuration of a piece of land in close vicinity of a train 
station in Svalöv. The size of the land near the train station in Svalöv allows for 
almost infinite possibilities. Therefore, the analysis is made up with a lot of own 
thoughts to show what effects different configuration options can give according 
to the motto that permeates the work. 
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1 Inledning 

Järnvägsstationen börjar åter bli den mötesplats som den en gång var under 
det sena 1800-talet. Anledningen till att många väljer att resa kollektivt beror på 
ökad miljömedvetenhet likväl som att det är praktiskt och ekonomiskt. Allt fler 
vill bo samt jobba i ett centralt läge vilket leder det till att städerna växer. För att 
möta detta krävs det bland annat att järnvägsstationen blir en lättillgänglig och 
attraktiv mötesplats. För att uppnå detta krävs det att stationen integreras i 
staden och därmed blir en naturlig del av samhället genom att bland annat 
förvandla stationsområden till levande stadsdelar (Rokicki & Foljanty 2015). 
 

Principen stationsnärhet går ut på viljan att lokalisera bebyggelse med närhet till 
en station så att förutsättningarna att använda tåget som alternativ till bilen blir 
bästa möjliga. För att nå den fulla effekten av detta bör stationsnärhetsprincipen 
kombineras med en funktionsblandad stad. Denna blandning ska bestå av att 
närmast stationen bör finnas en tyngdpunkt på service, sedan arbetsplatser och 
ytterst bostäder. Anledning är att arbetsplatser som ligger inom 600 meter från 
stationen samt bostäder inom 1000 meters avstånd generar en fördubbling av 
personer som nyttjar kollektivtransporter. Något som dock poängteras är att 
dessa nivåer varierar mellan olika platser eftersom val av transportmedel också 
påverkas av socioekonomiska faktorer. Dessa är exempelvis tillgång till 
parkeringsplatser, de kollektiva färdmedlens relativa effektivitet, och typ av 
arbetsplatser. (Länsstyrelsen et. al. 2010) 
 

Finns det en möjlighet till utveckling av området kring en station ska det tas på 
fullaste allvar. Inte bara för att det är väldigt ovanligt att få tillgång till mark som 
är centralt belägen, utan också för de möjligheter som finns och som ibland inte 
tas tillvara. Något som ofta får låg prioritet vid stadsutvecklingen är den sociala 
aspekten. Förbättras det stationsnära området intill stationen kan hela området 
göras tillgängligt för fler medborgare, besökare, arbetare och så vidare (Rokicki 
& Foljanty 2015). 
 

 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur en stationsnära tomt kan 
utformas så att Svalövs invånare kommer att använda den persontågstrafik som 
ska börja rulla där år 2021. Problemet i småorter är att många använder bilen till 
och från sina resmål. Tillsammans med att kollektivtrafiken är dåligt strukturerad 
och oprioriterad gynnas bilanvändandet. Med en tillgänglig stationsnära tomt 
finns det möjlighet att påverka att kollektiva färdmedel främjas vilket kommer 
teoretiskt undersökas i arbetet. Hur kan en stationsnära tomt utformas om 
hänsyn tas till långsiktighet, säkerhet och miljö? Hur kan den stationsnära 
tomten utformas för att få ett så stort användande av den nya tågstationen i 
Svalöv som möjligt?  
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 Metod 

Arbetet inleds med en litteraturstudie för att få en större förståelse om 
stationsnära lägen. Relevanta källor har tagits fram som har koppling till 
planering för stationsnära områden. Stor del av källorna har även koppling till 
det som arbetet undersöker, nämligen att främja kollektivtrafik. Kunskapen från 
litteraturstudien ligger sedan till grund för resultatdelen i arbetet. 
 

Under arbetets gång har möten gjorts med Svalöv kommun och Skånetrafiken. 
Dessa har fört fram tankar och idéer om framtida utformningsförslag för den 
stationsnära tomten. Även kortare samtal med Svedala kommun och chefen för 
Ica i Svedala förde fram en bättre känsla för hur saker och ting påverkar den 
stationsnära tomten i Svedala. Med de ledord som genomsyrar arbetet har 
vissa av dessa tankar valts att ta med i analysen som genomförbara åtgärder.  
 

För att ge en ökad bredd på analysen och inte enbart gå på egna reflektioner 
och hypotetiska antaganden valdes Svedala och Teckomatorp som två orter att 
jämföra Svalöv med. Motivering för val av dessa orter nämns i stycket om 
jämförbara orter. Dessa exemplifierar möjliga utformningar som kan visa på 
effekter och ge arbetet ett ICA butiken i Svedala. ICA i Svedala valde att 
omlokalisera sin verksamhet från centrum till ett stationsnära läge och 
kommunen stödde aktivt detta. Teckomatorps stationsnära område består idag 
utav ett busstorg och en pendlarparkering som kan påvisa vilka effekter detta 
har i en tätort. Vi gjorde en enklare okulärbesiktning av området för att få en 
uppfattning om antalet individer som rör sig och för att få en känsla för platsen 
där även foton togs som underlag till analysen. 
 

Enklare beräkningar har gjorts för att se om är möjligt att få plats med en 
planskild korsning på den tilltänkta platsen och hur den stationsnära tomten kan 
påverkas av en sådan anläggning. Denna presenteras i en bilaga eftersom dess 
påverkan är liten i sammanhanget.  

 
Största delen av arbetet har utförts gemensamt av båda skribenter. 
Tillvägagångssättet går att se i metoddelen. Det har förekommit enskilda 
uppgifter i arbetet där Erik har kontaktat Svedala kommun och butikschefen för 
ICA i samma ort. Michael har gjort en enklare beräkning för en planskild 
korsning som redovisas separat i en bilaga. 

 Avgränsning 

En fullständig genomgång av alla effekter och åtgärder som påverkar en 
utformning av den stationsnära tomten i detta arbete är inte möjlig. För att 
minska antal möjliga alternativ och därmed få en ordentlig undersökning i 
arbetet har vi valt att prioritera tre ledord vilka är långsiktighet, säkerhet och 
miljö. Anledning till att vi valde långsiktighet var att kommunen hade tankar om 
mer långsiktighet i sina lösningar men hade problem med att veta vilka som 
skulle tillämpas. Med långsiktighet främjas det att lösningen även i framtiden 
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fungerar även om behoven ökar. Långsiktighet främjar även den hållbara 
utvecklingen som tar hänsyn till miljön och framtida generationer. Med ett 
bristande reseunderlag för busslinjerna i orten tog kommunen fram en lösning 
genom att få fler skolbarn att åka med bussarna. Genom detta ville kommuner 
öka underlaget för linjerna samt få fler att välja kollektivtrafiken. Till följd av en 
planering där kollektivtrafiken väljs före bil vilket är miljövänligare, tas aspekten 
om miljö med i arbetet. Att låta barn åka kollektivt kan innebära en säkerhetsrisk 
för denna målgrupp. Därför väljs säkerhet som ett ledord att ha med vid 
utformningen av den stationsnära tomten. 
 
Arbetet tar även upp exempel på bebyggelser som kan främja kollektivtrafiken 
och utgöra ett konkret och relativt underlag för utformningen av den 
stationsnära tomten i Svalöv. Dessa är exempel på bebyggelser som främjar 
kollektivtrafiksåkande i Svalöv. Bebyggelser som tas upp är ett framtida 
busstorg i orten, anläggning av en planskild korsning och en pendlarparkering. 
Analysen i arbetet tar upp hur ett eventuellt framtida busstorg och en framtida 
planskild korsning påverkar utformningen av den stationsnära tomten. 
Tillsammans med den teori som valts i arbetet tas två exempel på bebyggelser 
upp som kan främja kollektivtrafiken sekundärt genom att ge liv och rörelse på 
tomten. Bebyggelser som kan kopplas till den teori som valts i arbetet är 
verksamheter och bostäder. 
 
Tre nya alternativ på bussdragningar med ett framtida busstorg undersöks av 
Trivector som ska analysera dessa för Skånetrafikens och Svalöv kommuns 
räkning. Dessa utgör en förutsättning i arbetet men en djupare undersökning av 
dessa görs inte. Fördelar och nackdelar med de olika förslagen diskuteras. Det 
alternativ som förespråkar ett busstorg på den stationsnära tomten tas upp mer 
i analysen på grund av att arbetet är avgränsat till den. 
 
Arbetet kommer inte ta hänsyn till om eventuella planer är ekonomiskt 
genomförbara eller inte för hur det stationsnära området kan utformas. Det 
beror på att arbetet behandlar effekterna av bebyggelser som kan tänkas 
upplåtas på den stationsnära tomten.  
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2 Litteraturstudie 

 Förtätning 

Skåne består till stor del av värdefull och bördig åkermark som är känslig för 
exploatering. Detta innebär att särskild hänsyn måste tas vid planering av nya 
områden. Med ett stigande invånarantal i regionen måste samhällsplaneringen 
utformas på ett sätt som kommer att vara hållbart under en lång tid. Med detta 
menas att inte alltför mycket ny mark tas i anspråk så att den bevaras åt 
framtida generationer för att de också ska kunna använda sig av den. Med 
principen om förtätning främjas detta. Genom att placera nya bebyggelser 
strategiskt nära tillsammans med äldre förväntas inte lika mycket ny mark tas i 
anspråk samtidigt som när de ligger nära varandra kan ge ytterligare positiva 
effekter. Förtätning beskrivs ge positiva effekter både vad gäller ekonomiska, 
miljömässiga och sociala värden. Det bedöms även ge både en lokal men 
också en regional fördel. Regionalt sett kan positiva effekter ske för de mindre 
orterna som kan fortsätta utvecklas och stärkas i regionen. Lokalt sett kan en 
förtätning leda till att stadsmiljön upplevs som mer attraktiv. Exempel på detta är 
närhet till service av olika slag, infrastrukturen kan då nyttjas i större omfattning  

samt att fler attraktiva miljöer ger flera positiva sociala effekter (Karlsson 2013). 
Förtätning gör att områden med nedlagd verksamhet och oattraktiva mellanrum 
kopplas ihop med övriga samhället. Det kan även ge möjlighet till utveckling för 
områden med likartade verksamheter, så att mångfalden och variationen ökar 
på utbudet av verksamheter. Förtätning kan bidra till att skapa en utveckling av 
ett nedgånget område och på så sätt fungera som tillväxtmotor för hela 
samhället (Arnstberg & Bergström 2010). 
 

Förtätning kan uppnås genom att antingen bygga på höjden eller tätt mellan 
byggnaderna. Det föredras att låta det vara tätt mellan byggnaderna då det 
planeras för områden. Om det byggs på höjden riskeras att viktiga landmärken 
för samhället försvinner samtidigt som omkring liggande fastigheter kan 
påverkas negativt. Genom en blandad bebyggelse skapas förutsättningar för att 
fler ska bosätta sig i området, fler verksamheter att etablera sig och att fler 
servicefunktioner kan nås av så många som möjligt utan att behöva 
transportera sig långa sträckor (Arnstberg & Bergström 2010). 
 

Förtätning leder också till att fler människor befinner sig på en mindre yta och 
därför är det av stor vikt att skapa attraktiva offentliga utrymmen där människor 
kan och vill vistas. Men variationen av utrymmen är viktiga eftersom olika 
individer har olika förutsättningar och behov. För att inte uppmuntra 
bilanvändandet och för att parkeringsytor till fordon upptar stora ytor är det 
viktigt att utbudet av möjligheter att ta sig till och från platser med kollektivtrafik 
är goda (Arnstberg & Bergström 2010). 
 
Riskerna med förtätning är att det inte bidrar till hela ortens utveckling utan att 
det bara sker en lokal tillväxt på bekostnad av omkringliggande områden. En 
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annan effekt av dagens förtätning är att blandbebyggelsen inte uppstår utan allt 
istället likriktas, det är samma sorts verksamheter och boendeformer vilket får 
till följd att individer med andra förutsättningar och behov söker sig till andra 
platser (Arnstberg, K-O 2005). 
 

Ett fenomen som pågått sedan 1950-talet är “Sprawl” och kan förenklat sägas 
vara motsatsen till förtätning. Detta fenomen innebär att städer och orter tillåts 
att växa sig större och större. Befolkningen ökar men ytan som tas i anspråk är 
procentuellt mycket större vilket leder till färre människor per kvadratmeter. 
Detta är en direkt motsats till det önskvärda med förtätning. En annan effekt av 
”Sprawl” är att själva centrumkärnans verksamheter utglesas och därmed också 
fördelarna med ett centrum vilket i sin tur leder till ytterligare ”Sprawl” effekt i 
närområdet. Effekten av detta blir att sammanhållningen i området minskar och 
därmed minskar den upplevda tryggheten eftersom alla andra upplevs som 
främlingar. Anonymiteten ökar då interaktionen med andra människor minskar 
eftersom det finns färre individer att möta i närområdet. (Arnstberg, K-O 2005). 
 

Skånes flerkärnighet kan snarare vara en belastning än fördel då det inte finns 
en tydlig super centrumstruktur, utan snarare flera mindre som konkurrerar och 
drar åt varsitt håll. Detta kan leda till en snabbare utglesning av boende och 
verksamheter som då ökar på ”Sprawl” effekten ännu mer (Arnstberg, K-O 
2005). 
 

 Attraktivitet 

Begreppet attraktivitet är svårdefinierat och är snarare ett rörligt mål som 
eftersträvas. Några exempel på aspekter som kan leda till en ökad attraktivitet 
är fysisk planering, företagsutveckling, turism- eller samhällsservicefrågor. 
Innebörden av begreppet är svårt att precisera även om kommuner arbetat med 
öka attraktiviteten under lång tid. Målen med att skapa en attraktiv plats kan 
också skilja sig från kommun till kommun då definitionen skiljer sig emellan 
kommunerna (Antoni 2010). 

 
Små tätorter har ofta inte lika stor eller samma sorts attraktivitet likt den större 
orter har, som exempelvis Malmö. Dessa orter ses även som tillväxtmotorer för 
en region som Skåne där de mindre får sin tillväxtkraft ifrån. Den stora 
anledningen till detta är främst en större befolknings och sysselsättningstillväxt i 
orterna. Detta ger dem en större attraktivitet som storstäder vilket ger fler 
fördelar än de övriga orterna i regionen (Region Skåne 2013).  
 

Den flerkärniga ortstrukturen som finns i Skåne kan ses som en styrka för 
regionen. Genom att ha nära till allt såsom små orter, stora städer, landsbygd 
och natur finns en stor mångfald och kan locka till sig allt från besökare, företag 
och invånare. Detta tillsammans med att avstånden blir kortare kan orterna 
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komplettera varandra och därmed öka den lokala och regionala utvecklingen 
och tillväxten (Region Skåne 2013). 

 Riktsam 

Riktsam är riktlinjer för de som utarbetar planer för ny- och ombyggnation av 
områden i anslutning till vägar och järnvägar. De har syftet att förtydliga 
säkerhetskriterierna kring farligt gods Länsstyrelsen grundar sina överväganden 
på. Det är inget krav att följa riktlinjerna utan ska ses som ett hjälpmedel vid 
samhällsplanering. De skall förenkla processen och skapa en tydlig hantering 
av detaljplaner. Länsstyrelsen sparar då tid och arbete vid granskningar av olika 
planer. När detaljplaner framställs bör hänsyn till Riktsam tas eftersom 
Länsstyrelsen har rätt att överklaga detaljplanerna även om de redan godkänts 
av kommunen. Länsstyrelsen i Skåne vill dessutom medvetenhetgöra riskerna 
vid transportleder för farligt gods vid samhällsplanering genom dessa riktlinjer. 
Genom att ta hänsyn till riktlinjerna enligt Riktsam behövs inte en riskanalys 
utföras efter framtagning av en plan på grund av att hänsyn därmed har tagits 
till de eventuella riskerna som en olycka kan innebära vid transporter av farligt 
gods (Länsstyrelsen Skåne 2007).  
 

På Sveriges vägar och järnvägar transporteras gods som vid en olycka av 
något slag kan få stora konsekvenser. Det är inte bara olycksplatsen som 
påverkas vid en eventuell olycka. Beroende på exempelvis vilket typ av farligt 
ämne som transporteras kan området som påverkas vara allt från själva 
olycksplatsen till flera hundra meter från olyckan. Dessa ämnen kan också 
under en lång tid efter utsläppet påverka miljö och människor på ett negativt 
sätt. Då mark, yt- och grundvatten också kan drabbas av de utsläpp som sker 
vid en eventuell olycka kan effekterna bli mer långvariga av ett utsläpp.  
(Länsstyrelsen Skåne 2007). 
 
Länsstyrelsen har sammanställt riktlinjer för hur detaljplansprocessen för 
nybyggnation bedöms med avseende på riskerna med transporter av farligt 
gods: 
 

Zoner     

• Område 0(4)-20 meter = Bebyggelsefri zon 

 

• Område 20-70 meter = Vaket tillstånd, verksamhet som inte generar 
stora folkmassor 
 

• Område 70-150 meter = Inga särskilda åtgärder/utredningar om inte 
många och/eller utsatta personer påverkas 

 

• Område >150 meter = De flesta verksamheter och boendeformer får lov 
att anläggas 
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(Länsstyrelsen Skåne 2007) 
 

Ytan närmast järnväg och väg är känslig för vad som får lov att byggas. Inom 
den bebyggelsefria zonen som är 20 meter från spårmitt kan parkeringar eller 
vägar upplåtas. Det minsta tillåtna avståndet mellan väg-, cykel- och gångbana 
och järnvägen styrs av flera faktorer. För att förenkla det hela styrs minsta 
avståndet av antingen grundavstånd som tar hänsyn till kontaktledningarna, 
hastigheten på spåret och hastigheten på den närliggande vägen. Om 
tillräckliga skyddsåtgärder anordnas kan avståndet minskas från tio meter till 
fyra meter. Anledningen till avståndet beror på om en kontaktledning skulle gå 
av och falla ned så ska ingen riskeras att allvarligt skadas av de starka 
strömmarna i ledningen. Rådande riktlinjer kring anläggning av exempelvis 
parkering i närheten av järnvägsspår är 15 meter från spårmitt. Detta för att 
förhindra att partiklar från inbromsande tåg repar lacken, men även skydd från 
fallande last, is och snö (Länsstyrelsen Skåne 2007). 
 

Zonen för verksamheter som får anläggas inom 20-70 meter får inte generera 
stora folkmängder eller innebära att de besöks ofta av individen. Området på 
70-150 meter får lov att upplåtas till vissa typer av bostäder och verksamheter 
som inte utsätter stora massor eller individer med mindre förutsättningar att 
påverka sin egen utsatthet vid fara. Efter 150 meter är de riskreducerande 
effekterna som fås av ett ökat avstånd i princip obefintliga, det är i princip tillåtet 
att anlägga alla typer av verksamheter (Länsstyrelsen Skåne 2007).  
 

Det finns möjligheter att planera för verksamheter innanför dessa zoner men då 
krävs det riskanalyser som grundligt tar upp eventuella risker och möjliga 
åtgärder. Dessa utredningar görs i samband med att detaljplaner för området 
tas fram. Det är fördelaktigt att följa dessa riktlinjer vid planering för att hänsyn 
ska tas till eventuella risker varje individ har om en olycka skulle uppstå. 
Riktlinjerna utformas till tre handledningar som utformas så att jämförbar 
säkerhet nås i alla tre fall. Den första delen är enbart baserad på 
skyddsavstånd, den andra är baserad på deterministiska kriterier och den sista 
baseras på probabilistiska kriterier. Förenklat innebär det att dessa tre frågor 
prövas. 
 

• Vad kan hända? 
 

• Hur troligt är det att händelsen kommer att inträffa? 
 

• Vilka konsekvenser får den inträffade händelsen? 
 

(Länsstyrelsen Skåne 2007) 
 

2.3.1 Buller 
Buller påverkar människor i vardagen på ett negativt sätt där förmåga till 
återhämtning störs då individer exponeras av för höga ljudnivåer. Om de höga 
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ljudnivåerna tillåts kan de på lång sikt påverka individen genom stress 
symptom. Dessa symptom kan om de inte åtgärdas leda till allvarliga och långa 
konvalescenstider. Eftersom höga ljudnivåer har en stor och negativ inverkan 
på människors hälsa finns det riktvärden som därför inte får överskridas utan 
åtgärder. I vissa fall kan ljudnivåer upp till 60 dBA intill fasaden accepteras om 
det finns en tyst sida eller en ljuddämpad (max 45dBA). Bullernivåer över 65 
dBA accepteras bara i undantagsfall och anledningarna till att de överskrids 
skall vara skäliga. Med ekvivalentnivå menas medelljudnivån under en viss tid. 
(Trafikverket 2015 a). 
 

Riktvärden som inte får överskridas: 
• 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i 

anslutning till bostadsbyggnad 
 

• 30 dB(A) ekvivalentnivå och 45 dB(A) maximalnivå i sovrum. 
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3 Bakgrund 

Svalöv kommun ligger i nordvästra Skåne, öster om Landskrona. Kommunen 
består av tätorterna Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv och Tågarp. I 
kommunen bor det enligt senaste statistiken drygt 13600 invånare. Landskapet i 
kommunen är varierat med exempelvis bördiga jordbruksmarker i söder av hög 
klass, lövskogar och Söderåsens nationalpark i norr. (Svalöv kommun 2016) 

 Verksamheter idag 

Svalöv tätort är störst av tätorterna i Svalövs kommun och det bor cirka 4800 
personer i orten. I tätorten finns utbildning i form av förskola, 
Heleneborgsskolan med årsklasser från förskola upp till sjätte klass, 
högstadieskolan Linåkerskolan samt Svalöfs gymnasium. Svalöv är den enda 
tätorten i Svalövs kommun som har en gymnasieskola. I tätorten finns även en 
folkhögskola med kulturprofil. I orten finns Svalövs kommunhus, 
livsmedelsaffärer i form av ICA och Netto, vårdcentral, kulturhus, mindre 

småbutiker, ett systembolag, apotek, bank, post och huvudbibliotek (Svalöv 
kommun 2016). 
 

 Bostäder 

Svalövs tätort består idag av främst friliggande villor och flerfamiljshus i 3-plan 
respektive 2-plan. Under perioden 2013-2020 behöver Svalöv kommun bygga 
cirka 40-60 nya bostäder årligen fördelat på sina tätorter. Antalet och storleken 
varierar beroende på behovet som finns. Den förväntade tillväxten för 
kommunen bedöms att uppgå till 100 personer per år. För tätorten Svalöv skulle 
detta innebära ett årligt tillskott på 50-60 nya innevånare. Vilket skulle kräva att 
det produceras ett 20-tal nya småbostäder antingen friliggande villor, radhus 
eller mindre lägenhetshus. 
(Svalövs kommun 2013a) 
 
Under åren 2007-2011 hade Svalöv kommun en sammanlagd 
befolkningsökning på 39 personer. Av de utflyttningar som gjordes så var det 
många ungdomar som flyttade ut. Även en flyttningsförlust för pensionärer och 
medelålderspersoner noterades för kommunen. Det skrivs att det runt om i 
Skåne finns planer på bostadsprojekt för personer över 55 år på grund av 
konkurrensen om dessa persongrupper. Även för nyblivna pensionärer gäller 
denna konkurrens vilket kan tolkas som en effekt av att unga pensionärer 
lämnar kommunen i större takt eftersom mer attraktiva boenden är lokaliserade 
i andra kommuner (Svalövs kommun 2013 b). 
 
Kommunen har som uppsatt mål att verka för att satsa på att upplåta nya 
lägenheter för att få äldre par eller ensamstående att vilja bo kvar. Anledningen 
till det beror på att gruppen av personer som önskar sälja sin villa och flytta till 
en annan typ av boende ökar. Där behövs en satsning på bostäder som är 
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lämpliga, speciellt lägenheter som har en egen ingång, närhet till kollektivtrafik 
och service. Ur ett dokument som tagits fram från kommunen, Uppdraget 
Attraktiv boendekommun, konstateras att hyresrätter är en bristvara i de flesta 
orterna. Det framgår även att intresset från exploatörer ökar ju bättre 
pendlingsmöjligheter och Pågatågs förbindelser det finns. Det som främst då 
efterfrågas är strategiskt placerade marknära boenden med ett rimligt 
pendlingsavstånd till de större orterna (Svalövs kommun 2013 b). 
 

 

3.2.1 Bulleråtgärder i Svalöv 

För Söderåsbanan genom Svalöv har det gjorts en bullerutredning och enligt 
denna kommer 76 fastigheter i Svalöv att få tågbullernivåer som är högre än de 
riktvärden som finns. På grund av riktvärden överskrids måste bulleråtgärder 
genomföras. I Svalöv kommer dessa bulleråtgärder att bestå av bullerplank som 
kommer att sättas upp från Onsjövägen (börjar en liten bit söder om vägen) i 
söder till Birger Velinders väg i norr. Detta är inte tillräckligt så 55 fastigheter 
kräver att det genomförs fastighetsnära åtgärder för klara den maximala 
bullernivån. Men även med dessa åtgärder krävs det ytterligare åtgärder för 2 
fastigheter för att klara de riktlinjer som finns (COWI AB 2016). 
 

När bulleråtgärderna genomförts i Svalöv, efter införandet av tågtrafiken, 
kommer inte hela tomten att innefattas av dessa utan bullerplanket kommer att 
sluta strax söder om Onsjövägen. Eftersom bullerplanket inte kommer innefatta 
hela den stationsnära tomten måste någon form av bullerdämpande åtgärd 
utföras för den planerade bebyggelsen på tomten. Svalövs kommun har 
funderingar om att eventuellt anlägga en bullervall istället då det är betydligt 
billigare än bullerplank och det finns ett fysiskt utrymme för att genomföra en 
sådan lösning (COWI AB 2016). 
 

Eftersom bullerskydd skall sättas upp längs med stora delar av Söderåsbanan 
genom Svalöv kommer detta leda till att siktförhållandena längs med spåret 
minskar. Trafikverket kommer att förse bullerplanken med möjligheter att se 
igenom, de ska göras genomsiktliga. Men de siktförbättrande åtgärderna leder 
till att buller dämpningen försämras. Därför vägs åtgärderna mot varandra och 
eftersom plankorsningen ska förhindra att spåren passeras när ett tåg närmar 
sig får siktlinjen stå tillbaka för bullerdämpningen. Siktförsämringen kan påverka 
säkerheten för trafiken över spåret (COWI AB 2016). 
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 Den stationsnära 
tomten 

En liten bit ifrån den planerade stationen, finns en 35000 kvadratmeter stor 
tomt. Tomten har tidigare bestått av en spannmålssilo och ännu tidigare varit en 
Lantmännenfastighet som sedan 70-talet ägts av Skånska lager Svalöv AB. 
Många mindre orter är uppbyggda kring en eller några få större industrier som 
påverkat strukturen under en längre tid. När dessa senare lagts ned eller flyttats 
har förutsättningarna och strukturen för orten förändrats  
Tomten kom kommunen tillhanda år 2014 vilket var i ett sent skede av den 
planering som fanns för järnvägsstationen och som i princip var klar. Därför har 
Trafikverket inte tagit hänsyn till att anlägga en järnvägsstation där. 
 

 Busstrafiken i Svalöv idag 

Då Svalöv klassas som pendlarort är det många som jobbar utanför 
kommunens gränser. Från Svalöv tätort är det 18 km till Landskrona, 41 km till 
Helsingborg och 44 km till Malmö (Svalövs kommun 2009). Tätorten trafikeras 
av linje 200, 230, 240 samt 243 som alla stannar vid tätortens centrum 
(Skånetrafiken et. al. 2009).  
 

Ett projekt påbörjades 2006 där Svalövs, Åstorps och Bjuvs kommun ingick 
tillsammans med Helsingborgs stad, Skånetrafiken och Trafikverket. Projektet 
gick ut på att låta skolbarn åka med bussar i linjetrafik istället för vanlig 
skolskjuts till och från skolan. Syftet var att lära barn och ungdomar att åka 

Figur 1. Illustration av den stationsnära tomtens läge i Svalöv 

(Google.com ) 
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kollektivt med buss och att öka underlaget för kollektivtrafiken runt Söderåsen. I 
dag använder runt 500 skolelever i de fyra kommunerna busslinjerna för att ta 
sig till och från skolan. Målet är att skapa ett kryss av två busslinjer med 
skärningspunkt i Billesholm och ändpunkter i Ängelholm, Teckomatorp, 
Landskrona och Helsingborg. Linjerna ska användas som skolbussar, för 
arbetspendling och för att ta sig till olika fritidsaktiviteter. En tanke som Svalövs 
kommun har med en kombinerad skolskjuts och regionbuss är att barnen redan 
från tidig ålder lär sig att åka kollektivt (Fredriksson 2011). Detta är ett synsätt 
som allt fler kommuner anammat och då särskilt de som har svårigheter att få 
bärigheter i sin ordinarie kollektivtrafik (JENSEN 2009). I Svalövs kommun är 
det Linje 230 och 240/243 som används av elever för att ta sig till och från 
skolor i Svalöv (Skånetrafiken et. al. 2009). 
 

3.4.1 Buss 200 
Denna linje trafikerar idag Svalöv-Kävlinge via Teckomatorp. Linjen är bara ett 
test för att få en bra anslutning i Kävlinge till Öresundstågen som ska till Malmö 
och sedan vidare till Köpenhamn för arbetspendlare. Linjen riktar sig till de som 
pendlar ut från kommunen och har enbart turer söderut mot Kävlinge under 
morgonen och turer norrut mot Svalöv under tidig kväll (Skånetrafiken 2016). 
Det rådande resandeunderlag för linjen är väldigt skralt idag och även om 
Skånetrafiken räknar snällt på eventuella individer som kan tänkas nyttja 
bussen är det svårt berättiga linjen då det endast är 30 personer/dygn som 
reser med den. På grund av de passkontroller som idag råder till och från 
Danmark finns idag ingen direktförbindelse till Köpenhamn från Kävlinge, 
restiderna för tågen ökade och det fanns inte plats för alla avgångar. Detta har 
lett till att kopplingen mellan Öresundstågen och pendlare i Svalöv idag är svag. 
Därför kommer Skånetrafiken med stor sannolikhet att lägga ned linjen i 
december 2016 (Trivector 2016). 
 

3.4.2 Buss 230 
Linjesträckningen går från Teckomatorps station och har slutdestinationen 
knutpunkten i Helsingborg. Linjen har i dagsläget ungefär 26 dubbelturer per 
vardag samt trafikeras även på helgen. Busslinje 230 kommer att gå parallellt 

med pågatågsförbindelsen på Söderåsbanan. Idag går det att från Svalöv nå 
Teckomatorp på 13 minuter där det sedan går att ta pågatåg till Malmö söderut 
och Helsingborg norrut, det finns även bussförbindelse till Eslöv. I de allra flesta 
fall brukar busslinjerna dras in när sträckan trafikeras av tåg för att inte 
trafikslagen ska konkurrera med varandra om resenärerna (Tyréns 2015). I 
Svalöv innebär det att anknytningen mellan tåg och buss inte har någon 
prioritering då dessa fyller olika funktioner i dagsläget. Bussar används av 
skolbarn och av de som bor utanför tätorterna. Detta har gjort att externa 
tjänster för skolskjuts inte köps upp i lika stor mängd som innan. Istället har de 
resurserna kunnat läggas på att förbättra de befintliga bussturerna med 
exempelvis fler avgångar. Tågen kommer i framtiden framförallt att ta hand om 
resande inom tätorterna på Söderåsbanan. Tågen kommer att ha en 
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timmestrafik vilket i dagsläget innebär att busslinjen fortfarande fyller ett behov 
för att skapa goda pendlingsmöjligheter. Eftersom bussen och tåget trafikerar 
samma sträcka behöver anslutningen till tågen bara finnas i Teckomatorp. Från 
och med december 2016 delas busslinjen och den nya sträckningen blir då 
mellan Billesholm-Teckomatorp.  
 

En turräkning för linjen gjordes mellan 2015-03-09 till 2015-03-13. 
Teckomatorps station är en knutpunkt där pendlare byter till tåg som medför att 
busslinjen antingen har ett högt på- eller avstigande beroende på i vilken 
riktning bussen färdas. Linjens beläggningsgrad varierar där Kågeröd - Svalöv 
har hög beläggning. Beläggningsgraden mellan Svalöv - Kågeröd är något 
mindre och sedan mellan Kågeröd - Billesholm är den låg. I tabellen finns 
tydliga av- och påstigningstendenser. I Svalöv tätort finns skolor i nära 
anslutning till hållplatserna Skolgatan och Svalöv brandstation, detta ger ett 
stort antal resenärer som stiger av på morgonen och går på bussen på 
eftermiddagen. Även Svalöv centrum har ett stort antal av och påstigningar 
(BILAGA turräkning Linje 230). 
 

3.4.3 Buss 240/243 
Linjesträckning för buss 240 är från skeppsbron i Landskrona till Skolgatan i 
Svalöv. Det tar 31 minuter att ta sig till Landskrona från Svalöv centrum och det 
går att byta till Öresundståg vid stationen i Landskrona. Linje 240 har ungefär 
31 dubbelturer per vardag, samt helgtrafik. Linje 243 är i grunden kopplad till 

Röstånga, vilket är prioriterat även på sikt. För att ingen förväxling av 
bussnummer ska ske byter buss 240 nummer till 243 när den sedan fortsätter 
mot Röstånga via Skolgatan. Anledningen till förväxlingen är att linje 240 har 
halvtimmestrafik medan linje 243 har entimmes trafik. Därför vänder varannan 
buss på linje 240 i Svalöv och fortsätter tillbaka till Landskrona (Skånetrafiken 
2016). Buss 243 utgår från Skolgatan i Svalöv och slutdestinationen är 
Busstationen i Röstånga. Enligt turräkningen som gjorts ses tydligt att de flesta 
påstigningarna sker i Svalöv och Asmundstorp samt Billeberga (BILAGA 
Turräkning Linje 240/243) 

 

 Bussalternativ efter införande av Pågatågstrafik 

Skånetrafiken har tagit fram tre möjliga förslag för de busslinjer som idag 
trafikerar Svalöv. De nya dragningarna ska genomföras till 2020 då det är tänkt 
att Söderåsbanan ska trafikeras av persontåg.  
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3.5.1 Alternativ linjedragning 1 
Linje 230 behåller sin nuvarande sträckning med anpassning till tågen i 
Teckomatorp. Eftersom busslinjen och tåget i princip trafikerar samma sträcka 
är anslutningen till tågen ingen prioritering.  
Dragningen för linje 240 innebär att bussen kommer stanna vid stationen för att 
sedan fortsätta åter mot Landskrona eller österut fast då som linje 243. 
Skillnaden för Linje 243 mot trafikeringen idag är att den angör vid ett mindre 
busstorg i anslutning till de nya tågplattformarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1(Trivector 2016) 

 
Figur 3. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 4. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 5. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 6. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 7. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 8. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 9. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 10. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 11. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 12. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 

 
Figur 13. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 1. 
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3.5.2 Alternativ linjedragning 2  
Alla linjer kommer att dras till en ny terminal som är tänkt att ligga vid 
Onsjövägen på den stationsnära tomten. Avståndet mellan busstationen och 
tågplattformen beräknas bli ca 250 meter. 
Den nya sträckning som linje 230 får innebär en viss förlängning av linjen då 
bussen måste gå via den nya busstationen och sedan ut igen på 
Luggudevägen/Harjagersvägen. 
Den nya linjedragningen för buss 240 innebär en restidsförkortning då inte norra 
Svalöv via Skolgatan passeras vilket resulterar i en restidsvinst på ca 9 minuter. 
Linje 243 fortsätter att kopplas ihop med 240 för att på så sätt skapa bytesfria 
resor mellan Röstånga och Landskrona. 
  

Figur 18.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2(Trivector 2016) 

 
Figur 19.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 20.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 21.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 22.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 23.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 24.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 25.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 26.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 27.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 28.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 

 
Figur 29.  Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 2. 
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3.5.3 Alternativ linjedragning 3 
Detta förslag innebär att alla linjer dras i närhet till tågplattformarna oavsett 
nyttan. Detta görs för att samla ihop all kollektivtrafik på en och samma plats. 
Nya sträckningen för linje 230 innebär att den kommer passera tågplattformarna 
och kommer då få en något förlängd resväg. 
Linje 240 kommer att gå via Luggudevägen och Torggatan. Med den nya 
sträckningen kommer linjen inte trafikera omvägen via Skolgatan vilket ger en 
restidsförkortning. Passagerare till de norra delarna hänvisas till linje 230. 
Problemet är de bussar som på linje 240 ska vända tillbaka till Landskrona från 
Svalöv. Dessa kan få svårt att vända på stationsområdet då utrymmet är 
begränsat.  
Linje 243 får busstorget på stationen som ändpunkt och fortsätter sedan via 
Torggatan som linje 240. Inte heller i det här förslaget kommer norra Svalöv att 
nås med denna busslinje. Vilket ger att linjen kommer bli kortare och kopplingen 
till linje 240 behålls för att få bytesfria resor till Landskrona. 

Figur 34. Beskrivning av en framtida linjedragning, alternativ 3 (Trivector 2016). 
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 Planskild korsning 

Trafikverket ska verka för att plankorsningar byggs bort då de kan utgöra en risk 
för alla som passerar över spårområdet. Trots detta tillåts plankorsningar att 
vara kvar än idag fast åtgärder görs i närområdet. Anledningen till det är att 
mängden trafik som korsar eller befinner sig på spåret inte motiverar de stora 
kostnaderna det medför att bygga planskilda korsningar. Om trafikmängden 
ökar vid en planskild korsning kan det leda till att risken för olyckor ökar eller att 
störningar leder till köer i trafiken. Detta kan innebära att trots att det inte finns 
ett behov av en planskild korsning idag kan det ändå motiveras ur ett långsiktigt 
perspektiv då plankorsningen kan generera stora störningar på trafikflöden och 
negativa effekter på miljön i framtiden och att det därför motiverar för en 
planskild korsning (Trafikverket 2015 b). 
 

Vid utformning av en planskild korsning är det viktigt att ta hänsyn till vilka som 
ska nyttja den. Detta eftersom olika trafikslag har olika förutsättningar för att 
klara de lutningar det innebär att separera vägen och spåret. Inom 
tätbebyggelse måste fokus kanske ligga på att människor med nedsatt 
rörelseförmåga kan ta sig under eller över trafikhindret. På större vägar eller 
industriområden är det istället fokus på lastbilar eftersom inte bara lutningen 
påverkar framkomligheten för lastbilar utan även frihöjden, den höjd som krävs 
för att fordonen ska kunna passera under utan att fastna. Om inte denna höjd 
anpassas efter vilken typ av fordon som trafikerar vägen kan det leda till 
omvägar för fordon som är för höga för att passera under korsningen vilket 
leder till onödiga utsläpp från fordonen. Dessa utsläpp har en negativ påverkan 
på miljön och fordonen sliter också mer på vägarna eftersom de tvingas köra 
längre sträckor som också påverkar miljön negativt(Trafikverket 2015 b). 
 

3.6.1 Planskildhet i Svalöv 
Tre av plankorsningarna i Svalöv kommer vara kvar när Söderåsbanan rustas 
upp för att klara av Pågatågstrafiken. Detta beror på att trafiken som korsar 
spåren inte är tillräckligt stor för att motivera de kostnader det innebär att 
anlägga en planskild korsning (Trafikverket 2015 b). 
 
Mötesspåret genom Svalöv tillåter samtidig infart för tåg med en längd på 650 
meter eller kortare. Detta innebär att de kan köra in på varsitt mötesspår från 
varsitt håll. För tågsätt längre än 650 meter tillåts inte samtidig infart och om 
tågsättet är längre än 750 meter måste mötet ske någon annanstans eftersom 
tåget är för långt (COWI AB 2016).  
 

När persontåg börjar rulla 2021 så kommer detta innebära att två persontåg per 
timme rullar i varsin riktning. Järnvägen trafikeras idag bara av ett fåtal godståg 
per dygn men enligt Trafikverkets prognoser för 2030 tillkommer fler godståg. 
Alla har flyttats över från Markarydsbanan dit de flesta av godstågen var 
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hänvisade då de inte klarade den branta stigningen över Hallandsåsen. 
Planerna är att en del av godstrafiken på Markarydsbanan nu kan ledas om till 
Söderåsbanan via Hallandsåstunneln vilket leder till kortare restider för 
godstågen (Skånetrafiken 2008). De flesta godstågen brukar köras på dagtid så 
att buller och vibrationer inte ska störa de boende i området. Alla 
järnvägsbommar kommer vara nedfällda i hela Svalöv samtidigt då det inte går 
att veta exakt vart tåget befinner sig på spåret. Detta leder till att bommarna 
kommer att vara fällda två till tre gånger varje timme och detta kan sammanfalla 
med rusningstrafiken. Vilket kan leda till att trafiken på vägarna kan behöva 
köra långa omvägar eller att det blir långa köer i väntan på att bommarna 
öppnas igen, detta är beroende på hur länge bommarna är nere vid varje 
tågpassage. 
Svalövs Kommun har en önskan om halvtimmestrafik för persontåg på spåret till 
2030 (Skånetrafiken 2008).  
 

Vid Christian Bergs väg bredvid stationshuset skall en planskild övergång, i 
form av en gångbro över järnvägen anläggas. Vägen används idag av gång-och 
cykeltrafiken för att ta sig till och från centrum. Korsningen kommer senare att 
stängas helt då bullerplank måste anläggas och den nya passagen över 
järnvägen ska byggas. (COWI AB 2016) 
 

Onsjövägen är en av huvudlederna i Svalöv tätort och passagen över järnvägen 
är en plankorsning. Svalöv kommun har planer för en planskild korsning vid 
Onsjövägen (Svalöv kommun 2014). 
För att skapa en god framkomlighet för individer med nedsatt rörelseförmåga 
men även rullstolsburna får lutningen på vägen inte vara för brant vilket leder till 
att sträckningen av vägen blir längre. Viloplan måste också anläggas med 
jämna mellanrum vilket leder till en ytterligare förlängning av underfarten till 
järnvägen. Den långa sträckningen på den planskilda korsningen leder då till att 
det blir svårt med anslutningarna till många av sekundärvägarna. Då 
gångpassagen över järnvägsstation ligger i närheten av Onsjövägen finns 
möjlighet att passera spåren utan hänsyn till bomfällning där istället. Lutningen 
kan därför anpassas efter cyklister vilket gör att en brantare lutning kan 
användas och därmed kortare sträckning för den planskilda korsningen (VGU 
2015).  
 
Frihöjden för den planskilda korsningen anpassas enligt VGU så att tung trafik 
kan passera fritt under järnvägen. Lutningen ger att längden på den Östra sidan 
av Onsjövägen blir 190 meter. Motsvarande längd för västra sidan av Onsjö-
vägen är 20 meter. 
(Se Bilaga för beräkning av längder). 

 Parkering 

Parkeringar upptar mycket plats och beroende på vilken typ av parkering det är 
varierar storleken. De minsta kan ha en storlek på 15 m2 och de allra största 
kan ha en yta på upp till 30 m2. De senaste decennierna har det internationellt 
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och i synnerhet i Europa uppmärksammats vad baksidan med att anlägga nya 
parkeringsplatser i centrala miljöer blir. Idag är det ingen självklarhet att 
attraktiva ytor i centralt läge skall användas till parkeringsyta. Förr planerades 
för ett minimumantal parkeringar men idag tillämpas maxantal parkeringar som 
uppförs vid nya exploateringar (Sveriges kommuner och Landsting 2013).  

 
I vissa samhällen kan upp till 50 % av bilåkandet i centrumnära miljö syfta till att 
hitta en billigare eller ledig parkeringsplats. Genom att påverka möjligheterna för 
tillgång på antalet parkeringar går det att styra över en del av resandet till cykel 
eller kollektivtrafik. Då denna form av styrning är ny finns det en stor outnyttjad 
potential i den. Ett annat sätt att styra utnyttjandet av parkering bedrivs i Malmö, 
Helsingborg, Göteborg, Umeå och Linköping. Priset på parkering används för 
att få individer att välja ett annat färdmedel än bilen. Ytterligare ett sätt att få 
människor att omvärdera sina transportmedel är att införa olika zonindelningar. I 
centrum är taxan på parkeringar högre än i de mer perifera ytterområdena. 
Vilket kan uppmuntra användandet av kollektivtrafik från ytterområden in till 
centrum (Sveriges kommuner och Landsting 2013). 
Vid val av färdmedel så ger prishöjningar för bilar större effekt än motsvarande 
prissänkning på kollektivtrafiken (Trafikverket 2012 b). 
 

3.7.1 Pendlarparkering 
Pendlarparkeringar är en typ av parkering som kan skapa bättre tillgång och 
göra det lättare att nå kollektivtrafiken. Det är ofta tillgängligheten som är 
avgörande för om kollektivtrafiken betraktas som ett bra resealternativ eller inte. 
Pendlarparkeringar är främst lämpade i kommuners ytterområden eller mindre 
orter där svårigheter finns med att erbjuda tillräckligt goda möjligheter för 
kollektivtrafiksresor “dörr till dörr” i samma utsträckning som i de större orterna 
(Göteborg stad et. al. 2008). 
 

Faktorer för en lyckad pendlarparkering har identifierats och det framkom att 
den personliga säkerheten samt en ökad säkerhet för de parkerade fordonen 
var önskvärd vid införande av pendlarparkering. Andra faktorer som påverkade 
var trivsam parkering, bra skydd mot olika väderförhållanden, lättillgänglig och 
pålitlig information om antal lediga platser (Göteborg stad et. al. 2008).  
 

En parkering integrerad med ett resecentrum ses som en viktig servicefunktion 
för de som använder den men också som en viktig knutpunkt i tätorter. Dessa 
bör anläggas vid viktiga uppsamlingar samt bytespunkter. En samverkan mellan 
olika resenärer och ett serviceutbud ger ett större utnyttjande av 
parkeringsplatserna under en större del av dygnet. Det anses vara 
tidsbesparande att samordna inköp med resor till och från jobbet. Om 
tryggheten och säkerheten höjs för personer och egendom kommer fler att 
använda pendlarparkeringen och därmed kollektivtrafiken. Genom att ha rätt 
belysning och en genomtänkt utformning förväntas att parkeringen upplevs som 
tryggare för individen men också fordonet (Göteborg stad et. al. 2008). 
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Enligt Trafikverket blir en pendlarparkering konkurrensgivande om restiden med 
kollektivtrafik är mindre än med bil samt att om turtätheten är större vid 
rusningstider. Informationsskyltar ses som en viktig del i systemets effekt för att 
nå ut till användarna. En annan sak som nämns är hur en betalningsmetod för 
kollektivtrafiken ska ge en person rätten att kunna använda pendlarparkeringen 
(Trafikverket 2015 c) 

 

 Framtidsplaner 

Skånes åkermarker tillhör de bördigaste i Europa och är ett tätbefolkat län. 
Länsstyrelsen vill därför att kommunerna är restriktiva med att detaljplanera 
jordbruksmark för bebyggelse därför att hårdgjorda ytor inte kan återställas till 
sin ursprungsform. Bebyggelsen av den stationsnära tomten kan komma att 
påverka hur Svalövs tätort skall utvecklas i framtiden tillsammans med de olika 
översiktsplanerna som finns (Svalöv kommun 2013).  

 Jämförelseorter  

Då varje ort är unik och har olika förutsättningar är det svårt att jämföra orter 
mellan varandra. Inom ramen av detta examensarbete är det mer lämpligt att 
jämföra specifika delar i en ort än hela därför att det annars blir för omfattande.  
En av anledningarna till att Teckomatorp valdes som en jämförelseort i arbetet 
är att det i anslutning till tågplattformarna i orten finns en pendlarparkering och 
ett busstorg. Dessa är två exempel av vad som kan anläggas på den 
stationsnära tomten i Svalöv som tidigare i arbetet valts som möjligt att utforma 
på den stationsnära tomten. Även att Teckomatorp liksom Svalöv har en mindre 
befolkning i tätorten och att det finns en geografisk närhet till Svalöv. 
Svedala valdes eftersom det var av intresse att jämföra vilken effekt en flytt av 
en dagligvaruhandel som exempelvis ett ICA kan bidra med till ett stationsnära 
område. Därmed är det av intresse att se om flytten kan bidra med att ett 
stationsnära område ger underlag för att göra det attraktivare att resa kollektivt. 
 

3.9.1 Svedala 
Svedala är en typisk småstad som är belägen mellan de större orterna Malmö, 
Trelleborg och Ystad. Det finns ett tydligt centrum med ca 10 000 invånare och 
även Malmö flygplats är nära belägen. Eftersom stationsområde ligger i 
utkanten av Svedala råder en ganska svag koppling mellan stationsområdet 
och övriga centrum. Många boende i samhället använder sig av bil även om 
tågen trafikerar med halvtimmestrafik under delar av dagen. Svedala kommun 
vill även i framtiden samla ihop alla busslinjer vid stationen för att skapa ett 
resecentrum där all kollektivtrafik knyts ihop. Enligt prognoserna från 
Skånetrafiken kommer resande antalet att öka med 50 % till 2020 (Svedala 
kommun 2011).  
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För att skapa en attraktiv och tydlig koppling mellan den norra och södra sidan 
av Svedala som delas av järnvägen drevs det 2011 igenom en detaljplan med 
aktuella åtgärder. Detta innebar att ICA butiken omlokaliserades från ett centralt 
läge till sitt nuvarande läge vid stationen. Även om den initiala effekten av en 
förflyttning skulle leda till en minskning av antalet kunder. I anslutning till 
stationen och ICA butiken anlades parkeringar för kunder och en 
pendlarparkering är planerad i framtiden. Karlsson1 hade en önskan att flytta sin 
verksamhet för att kunna locka till sig de Svedalabor som ofta handlat utanför 
orten och därför använt bilen. Om möjligheten att handla i Svedala finns kanske 
pendlare kan välja att parkera bilen vid pendlar-parkeringen som planeras för 
framtiden och sedan ta tåget till och från arbetet. ICA affären har varit etablerad 
i 40 år i Svedala och ville utöka sin verksamhet och hade därför sökt tillgängliga 
tomter för en expansion i några år. Efter införande av den nya verksamheten år 
2012 har det märkts av en stor positiv effekt för verksamheten (Magnus 
Karlsson butikschef 2016) 

 

3.9.2 Teckomatorp 
Teckomatorp är en liten ort belägen söder om Svalöv men ingår i Svalövs 
kommun. Här bor cirka 2400 personer och orten har en järnvägsstation. 
Framför stationen i Teckomatorp finns ett busstorg som trafikeras av 
regionalbussar. Bakom busstorget finns en parkering som runt om har grönska i 
form av träd och buskar (Svalövs kommun 2016). 
 
Tillväxtprogrammet för Teckomatorp gör gällande att utvecklingen bör gynna en 
utveckling av kollektivtrafiken. Framförallt helg- och kvällstrafiken behöver 
prioriteras. Teckomatorp vill också locka till sig fler invånare genom diverse 
åtgärder. Det framkommer av tillväxtprogrammet att orten behöver fler boenden 
för den äldre befolkningen men även att prioritera nybyggnation av villor för 
barnfamiljer (Svalövs kommun 2016). 
  

                                           
1 Magnus Karlsson Butikschef ICA Svedala, telefonsamtal den 4 maj 2016 
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4 Analys 

 Möjliga alternativ för bebyggelse på tomten  

Det som tagits upp i bakgrunden analyseras i detta kapitel. Under den första 
delen av analysen diskuteras vilka olika typer av bebyggelser som är relevanta 
att placera på den stationsnära tomten, där bara deras egna för- och nackdelar 
tas upp. Den andra delen av analysen tar upp hur ett eventuellt busstorg 
påverkar planeringen av bebyggelse på den stationsnära tomten. Den sista 
delen av analysen väger in fördelar och nackdelar med allt som kan tänkas 
byggas tillsammans med de ledord som tagits med. Här jämförs även den 
stationsnära tomten med två konkreta exempel. 
 

 Bostäder 

Vid avstånd på upp till 1000 meter mellan bostaden och en hållplats främjas 
användandet av kollektivtrafik. Genom att bygga flervåningshus går det genom 
förtätning att få fler personer att bo i närheten av den stationsnära tomten. Med 
närhet till ett framtida busstorg och en järnvägsstation finns stora möjligheter att 
fler ges möjlighet att använda kollektivtrafiken. Med studenter från folkhögskola 
och ungdomar som ofta vill flytta ut från småorter, i detta fall Svalöv, finns det 
underlag att erbjuda boenden av detta slag i orten. Samtidigt krävs det med en 
högre bebyggelse också mer omfattande åtgärder mot bullret som järnvägen g. 
(Länsstyrelsen 2010)   

 
Boendeformer i markplan vid närliggande gator och vägar brukar ofta ses som 
mindre åtråvärda. Svalöv som är en mindre ort har inte lika stora problem som 
större orter med en sådan placering. Eftersom trafiken på dessa vägar är 
generellt är mindre vilket leder till att påverkan från trafiken då också blir 
mindre. Därmed kan bullret och utsläppen från fordonen upplevas som mindre 
störande än i storstäder. För individer med nedsatt rörelseförmåga kan 
fördelarna med boende i markplan och det centrala läget uppväga nackdelarna. 
(Trafikverket 2015a) 
 
Enligt zonindelningen i Riktsam tillåts bara att boende upplåts på den västra 
delen av den stationsnära tomten, 70-150 meter från spårmitt. För att klara 
dessa riktlinjer rekommenderas att bygga friliggande bostäder där inte ett större 
antal personer kan bo. Detta kan då enligt Arnstberg snarare bidra till en 
”Sprawl’ effekt än en förtätning. Fler människor lever då utspridda vilket minskar 
risken vid en eventuell tågolycka. Ur förtätningssynpunkt har antalet individer i 
området minskat vilket kan ge en ”Sprawl” effekt. Denna effekt främjar då inte 
grundprincipen med förtätning att fler får närhet till olika bebyggelser (Arnstberg, 
K-O 2005).  
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 Verksamhet 

Verksamheterna i centrala Svalöv ligger idag tätt med närhet till kollektivtrafik 
och boende vilket är bra ur förtätningssynpunkt. Däremot så kan ytan mellan 
verksamheterna upplevas som bristfällig då den består av en parkering och en 
undanskymd passage. Enbart detta motiverar inte för att omlokalisera 
verksamheter från centrum. Detta för att det skulle kunna leda till att 
rörelsemönstren i orten påverkas. Verksamheternas besöksantal kan påverkas 
negativt om färre individer har anledning att uträtta ärenden i närområdet. Det 
finns också en risk att åtgärden leder till en negativ effekt på hela 
centrumkärnan om förutsättningarna ändras för mycket. Däremot kan det finnas 
individuella anledningar för respektive verksamhet att flytta från sina lokaler. 
Om det exempelvis erbjuds mark någonstans kan det ge en möjlighet att 
expandera verksamheten och öka lönsamheten. Om någon av verksamheterna 
skulle vilja omlokalisera från centrum till den stationsnära tomten kan detta öka 
tomtens attraktion. Arnstberg och bergström menar att alla dessa faktorer kan 
få fler att röra sig vid den stationsnära tomten vilket kan leda till att fler externa 
verksamheter vill och ser en möjlighet med en nyetablering i orten. Som då kan 
leda till att fler lockas att resa kollektivt med den nya stationen. Eftersom fler 
individer kan utföra en större andel av sina ärenden på samma plats utan att 
vara beroende av bil (Arnstberg & Bergström 2010). 
 
Idag finns flera verksamheter i Svalöv som kan påverkas om någon av de 2 
dagligvaruhandelskedjorna skulle omlokaliseras från centrum till den 
stationsnära tomten. Hur det påverkar sällanvaruhandel beror på vilken typ av 
verksamhet det handlar om. De verksamheter som finns i anknytning till 
dagligvaruhandeln idag kan enligt oss antas få en negativ påverkan genom 
minskat kundunderlag. För andra verksamheter kan det vara svårt att påvisa 
någon effekt av en omlokalisering då dessa verksamheter snarare genererar 
kunder till omkringliggande butiker och verksamheter som exempelvis butiken 
för kontorsmaterial.  
Om kundströmmarna minskar för de verksamheterna i närheten av ICA butiken, 
vid dagens läge, kan det behövas erbjudas möjlighet att omlokaliseras till den 
stationsnära tomten för att bibehålla sin försäljningsvolym. På den stationsnära 
tomten finns det utrymme för det men effekterna av förtätning behöver vägas 
mot exempelvis nyttan av en pendlarparkering. Med en ny station och nya 
dragningar för busslinjerna kan detta påverka hur människor rör sig genom 
Svalöv och vilka stråk de använder sig av för att ta sig till och från bostaden, 
hållplatser och arbetsplatsen. Om en verksamhet plötsligt skulle hamna utom 
synhåll från ett sådant stråk kan en eventuell minskning av antalet besökare ske 
då den kanske inte besöks lika ofta. Det kan även bero på vilken typ av 
verksamhet som berörs där det framförallt är sällanvaruhandel som påverkas 
negativt.  
 
För att en tätort som Svalöv i framtiden ska kunna expandera, vilket är 
intentionen för de flesta orterna, och öka antalet invånare för att på så sätt växa 
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till en större ort hade möjligtvis andra åtgärder behövts planeras på den 
stationsnära tomten. Ur ett verksamhetsperspektiv finns alla möjligheter att 
locka olika sorters verksamheter till orten. Till följd av detta kan det locka fler 
människor då den stationsnära tomten har ett geografiskt attraktivt läge med 
goda förbindelser till järnväg och huvudvägar genom orten. Men eftersom 
Svalöv är ett mindre samhälle kanske det inte finns ett tillräckligt stort 
kundunderlag för att locka till sig ett tillräckligt varierat utbud av verksamheter. 
En möjlig anledning är att de verksamheter som finns etablerade i tätorten 
idag ger den maximala lönsamhet som kan genereras med dagens 
förutsättningar, därför kan en nyetablering minska lönsamheten och därmed 
orsaka ekonomisk förlust för alla. Exempelvis går det inte att etablera fler 
pizzerior än två om den befintliga befolkningen som finns i orten ger den 
lönsamhet som maximalt går att få för den typen av verksamheter. Hade 
ytterligare en pizzeria etablerats finns en risk att lönsamheten för alla tre 
pizzerior minskat då fler aktörer delar på samma intäkter.  
Sedan beror det även på vilken typ av verksamhet det är och om den kan tillföra 
något som inte finns tillgängligt i orten och som kan behövas eller locka till sig 
människor från andra orter. Det kan visa sig att en viss verksamhet som inte 
finns i orten kan bli lönsam om den uppfyller ett behov som inte kan tillgodoses 
av något annan verksamhet. Arnstberg tar upp den motsatta effekten där 
byggnader och verksamheter likriktas och därmed söker individer till andra 
platser. Den tillgängliga tomten har en stor area och möjlighet till många olika 
sorters verksamheter. Detta innebär att det är svårt att komma fram till ett 
konkret och entydigt svar eftersom det går att nästan att anlägga allt på den 
stationsnära tomten. Det finns inte någon universal lösning på de möjligheter 
och problem som Svalöv står inför. Det går inte att tillgodose alla invånares 
önskan på en individuell nivå. Något som går att konstatera är att den 
stationsnära tomten ligger strategiskt mellan flera större städer och kan erbjuda 
mark bredvid en station så att individer kan pendla till och från arbetet. På 
denna tomt kan exempelvis erbjudas taktiskt lagda affärsverksamheter samt 
kontorsfaciliteter som därmed kan ligga strategiskt mellan de större städerna i 
regionen. Därmed kan ett större kundunderlag fås i ett större område som binds 
ihop av Helsingborg, Lund och Malmö tillsammans med de mindre orterna i 
Svalöv med omnejd (Arnstberg, K-O 2005).  
 

 Busstorg 

Från kommunens sida finns det ett intresse att i framtiden anlägga ett busstorg i 
Svalöv. På den stationsnära tomten är ett busstorg lämpligt eftersom det ur ett 
långsiktigt perspektiv finns en större plats att utöka antalet bussar och linjer. Det 
kan ses som en mindre omfattande åtgärd än om liknande insatser skulle 
genomföras vid stationen där det tillgängliga utrymmet är mycket mindre. Om 
alternativet med att utforma ett busstorg vid stationen ändå skulle genomföras 
måste exempelvis boende omlokaliseras och erbjudas plats någon annanstans. 
Detta kan leda till större kostnader än om busstorget placeras på tomten. 



 

 

25 

 
Med det antal linjer och turtätheten som bussarna trafikerar Svalöv tätort idag 
kan det bli svårt att motivera behovet av ett busstorg. Men alla samhällen 
eftersträvar att attrahera nya invånare och arbetstillfällen därför kan det vara en 
bra åtgärd och dessutom få en långsiktighet i lösningen. Med en strategiskt lagd 
plats för bussar att mötas kan det utgöra ett framtida resecentrum tillsammans 
med järnvägsstationen och skapa en attraktiv kollektivtrafik. Enligt Antoni kan 
kommunen genom fysisk planering öka attraktiviteten (Antoni 2010).  
 
Farhågorna med att anlägga ett busstorg på den tillgängliga tomten är att 
sträckan på ca 200 meter till tågplattformarna samt att den vältrafikerade 
Onsjövägen, i alla fall vid rusningstid, måste korsas. Onsjövägen kan uppfattas 
som en barriäreffekt mellan den stationsnära tomten och busstorget särskilt om 
en ökning av trafiken på vägen sker.  Det kan också uppstå problem för 
resande utan anknytning till Svalöv då det inte är självklart vart resenären ska ta 
vägen vid byte mellan de olika trafikslagen. Det är därför viktigt med ett väl 
planerat busstorg och en tydlig siktlinje mot järnvägsstationen så att ingen 
riskerar att inte hitta till och från tågstationen och busstorget på den tillgängliga 
tomten. Det är det också viktigt att skyltar och stråk tydligt visar var resenärer 
ska ta vägen så att det inte kan uppstå några otydligheter som kan leda till att 
någon missar en anslutande förbindelse.  

 

 Parkering 

Svalövs kommun är en pendlarkommun vilket innebär att många invånare 
arbetar i en annan kommun än den de bor i. Runt om i orten bor människor en 
bit ifrån stationen och därför har det förespråkats att införa fler 
parkeringsmöjligheter centralt i orten för att få dessa människor att åka kollektivt 
i alla fall en del av resan och inte välja bilen hela sträckan. Därför finns 
funderingar från kommunen att planera en pendlarparkering som kan ge denna 
målgrupp en möjlighet att välja bort bilen en del av sträckan. Med den 
stationsnära tomten som finns tillgänglig finns en god möjlighet att anlägga en 
pendlarparkering eftersom den har en bra koppling till den framtida 
kollektivtrafiken som ska bedrivas här i form av bussförbindelser samt Pågatåg.  
 
Den upplevda personliga tryggheten och tryggheten för fordonet kan minska 
användandet av pendlarparkeringar. Denna typ av parkeringar nyttjas också 
mest frekvent mellan 8.00–17.00 och övrig tid fungerar de i princip bara som 
stora asfalterade ytor utan någon egentlig funktion. Med mindre rörelse och ju 
senare på kvällen det är desto osäkrare kan individen känna sig vilket gör att en 
pendlarparkering bara användas i stor utsträckning under dagen och därmed 
inte utnyttjas på effektivast sätt under hela dygnet. Vid rusningstider finns det 
underlag för att en eventuell pendlarparkering kommer användas flitigt. Det kan 
leda till att en stor tom parkeringsyta kan uppstå efter arbetstid eftersom 
behovet av funktionen inte behövs. Detta motiverar för att anlägga en 



 

 

26 

pendlarparkering med anpassat antalet platser så att inte ytan för parkeringen 
blir för stor. Om detta sker kan en minskad trygghetskänsla uppstå som också 
motverkas om individer uppmuntras att vistas här under hela dygnet. För att få 
den önskvärda effekten bör andra verksamheter premieras vilket kan bidra till 
en mer homogen besökstäthet på parkeringen. Vid en större besökstäthet kan 
en övervakningseffekt uppstå och som då kan ge upphov till ökad trygghet. 
Eftersom som det finns fler individer som kan uppmärksamma om det sker 
något på parkeringen. Arnstberg menar att anonymiteten och 
otrygghetenskänslorna ökar eftersom interaktionen med andra individerna 
uteblir. God belysning kan öka tryggheten samtidigt som risken för olyckor 
minskar då sikten också kan antas öka. För att få en större trygghetseffekt 
måste flera åtgärder införas, övervakningskameror eller genom åtgärder som 
får människor att röra sig på och omkring platsen. Detta visar på att anläggning 
av enbart en pendlarparkering på tomten lär ge fördelar vid rusningstid men inte 
ur ett heldygnsperspektiv. Genom att erbjuda verksamhet på tomten som bidrar 
till mer rörelse och samtidigt förhindrar den upplevda otryggheten som 
pendlarparkeringens stora yta kan ge upphov till kan denna effekt motverkas. 
Enligt Rudolf Antoni är människans betydelse för platsens identitet viktig. Ett 
problem som finns är att det är svårt att veta vilka verksamheter som ortens 
invånare kan tänkas vilja ha på den stationsnära tomten och som kan locka till 
besök på platsen och öka attraktiviteten för den stationsnära tomten med liv och 
rörelse. Det går inte att tvinga människor till att vilja besöka tomten, utan det 
måste ske under fria former. För att främja besök av verksamheter är det bra 
om den kan uppfylla viktiga behov som exempelvis en större ICA verksamhet 
gör. Om liv och rörelse ska främjas efter stängning av butiken, måste något mer 
till för att attraktionen för att befinna sig på den stationsnära tomten ska bestå 
även under senare tider på dygnet (Antoni 2010).  
 
Det kan uppstå problem med att människor utnyttjar pendlarparkeringen för 
andra ändamål än vid resor till och från kollektivtrafiken. En annan parameter 
som är viktig att planera för är individens bekvämlighet och vilja att nyttja bilen. 
När många parkeringsplatser upplåts i ett centralt läge finns risk för att 
människor inom gång och cykelavstånd tar bilen istället för att cykla eller gå. 
Fördelen ligger i att fler kanske väljer att pendla genom att byta till tåg istället för 
att ta bilen hela sträckan till slutdestination men samtidigt uppmuntras 
bilanvändandet och ur ett långsiktigt perspektiv leder det inte till en hållbar 
utveckling. För att nå de bästa effekterna av en parkering måste fokus ligga på 
att minska bilanvändandet. Därför kan förslagsvis en cykelparkering samt 
handikapparkering läggas vid stationen, och därmed främja framkomligheten för 
individer som har svårare att ta sig fram samt underlätta och uppmuntra för de 
människor som vill använda sig av miljövänligare transporter. Då de inte 
uppmuntras att ta bilen för att avstånden från parkeringen och bostaden till 
stationen är lika långt. På detta sätt kanske fler individer i tätorten se en fördel 
med att använda cykeln eller att gå till stationen istället.  
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5 Analys busslinjer med tomt  

De olika bussalternativen som Skånetrafiken tagit fram skiljer sig inte markant 
åt. Skillnaden består i om busstorget ska befinna sig på tomten eller vid 
stationen. Alternativens utformningar kommer att passa olika persongrupper 
bättre eller sämre. Vilket alternativ som bör implementeras i Svalöv undersöks 
av Trivector vilket gör att de utvalda alternativen i detta arbete bara kan 
diskuteras hypotetiskt gällande fördelar och nackdelar. 

 

 Bussalternativ 1 

Detta alternativ innebär att linje 240 och 243 stannar vid stationen men har kvar 
sin nuvarande vändplats vid Skolgatan. Tidsförlusten för linje 240/243 blir 9 
minuter på grund av den ökade körsträckan, vilket den också har idag, när den 
ska vända om och åka vidare mot antingen Landskrona eller Röstånga. 
Dragningen underlättar och ökar trafiksäkerheten för skolbarnen som kan sitta 
kvar på samma buss utan att behöva byta, för skolan i norr vid Skolgatan. För 
de personer som ska åka vidare inom tätorten söderut eller västerut ut från 
orten är det en fördel att bevara dragningen enligt alternativ ett eftersom de 
också kan sitta kvar på bussen vid bytet från 240 till 43 och vice versa.  
Linje 230 har kvar sin nuvarande sträckning och kopplas inte till stationen vilket 
enligt oss kan ses som bristfälligt då viljan ofta brukar var att skapa tydliga och 
logiska mötespunkter ur ett resenärsperspektiv. Däremot ligger hållplatsen vid 
Svalövs centrum inom gångavstånd till stationen.  
 

 Bussalternativ 2  

Alternativ två är att samla ihop alla busslinjer med någon form av busstation på 
tomten. Det skulle innebära att det blir mindre yta för övrig bebyggelse men 
med fördelen av närheten till stationen. Enligt bussalternativ två skall Linje 230 
och linje 240/243 mötas så att en övergång kan ske. Linje 240/243 kör inte via 
Skolgatan vilket är en körtidsvinst. Svalövs kommun vill att barn lär sig att åka 
kollektivt vilket ökar chanserna att de även i vuxen ålder skall prioritera bort 
bilen. Från ett föräldraperspektiv kan det upplevas som ett alltför osäkert 
moment då riskerna kring skolskjutsen kan uppfattas som alltför stora, 
beroende på vilken ålder barnen har. Vilket kan leda till att föräldrar kör barnen 
med bil istället vilket inte är den önskvärda effekten från kommunens sida vid 
införandet av åtgärden. Det kan även hända att bussarna måste vänta in en 
anslutande buss, och då kan resenärer bli stående i väntan på nästa buss allt 
för länge. En överhängande risk är att barnen leker i anslutning till 
busshållplatsen i väntan på bussarna vilket kan innebära att barnen lyckas 
komma ut på Onsjövägen som är vältrafikerad och därmed råkar ut för olyckor. 
Om bussarna får vänta in resenärer kan det uppstå konflikter till övriga 
resenärer som kan missa sina anslutningar på grund av detta, linje 230 har 
passning till tåget i Teckomatorp. Risken för detta är störst vid byte från 230 till 
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243 då buss 243 bara har en timmestrafik till skillnad från 230 som har tätare 
avgångar. Förslaget innebär att det måste göras någon form av vändplats för 
bussar då vissa av dem måste vända för att ta sig ut på Luggudevägen igen. 
Med detta följer att ytan för busshållplats måste göras större så att även en 
vändzon kan rymmas.  
Om det skapas ett busstorg på den stationsnära tomten kan fler busslinjer 
anslutas om behovet uppstår i framtiden eftersom det finns goda förutsättningar 
för detta på tomten. 
Bussalternativ två är även det förslag som minst påverkar körsträckorna för 
busslinjerna då de går rakt igenom tätorten utan några omvägar på de mindre 
gatorna. Då det går att skapa någon form av vändplats för bussar går det att 
slippa de onödiga omvägarna som påverkar passagerare genom längre 
körtider. En annan fördel är närheten till stationen och i framtiden finns även 
möjlighet till någon form av resecentrum om behovet skulle uppstå. Eftersom 
det går att skapa en stationsnära busshållplats på tomten utan att bussarna 
behöver trafikera gator med trånga utrymmen som kan försvåra 
framkomligheten. Ett problem som kan uppstå är när resenärer som kommit 
med tåget ska vidare och behöver korsa Svalegatan från stationen. Eftersom 
oskyddade trafikanter är utsatta i trafiken kan det uppstå allvarliga konflikter 
med övrig trafik. Det kan också leda till förseningar för bussarna som redan har 
åtstramade körtider då de får vänta på gående som korsar Onsjövägen och 
förhindrar fortsatt resande. Bussalternativ två är mer lämpligt i ett långsiktigt 
perspektiv då fler linjer kan införas vid busstorget samtidigt som det tillåter en 
planskild korsning vilket i sin tur påverkar trafiksäkerhet positivt. 
 

 Bussalternativ 3 

Det tredje alternativet innebär att det enkelt resecentrum där tåget och alla 
busslinjer stannar vid stationen. Förslaget gör att det blir enkelt att byta mellan 
de olika kollektivtrafikslagen även om personen ifråga saknar lokalkännedom. 
Med det alternativet kan fler fås att använda kollektivtrafiken hela vägen då det 
inte är långt att färdas mellan buss och tåg. Alternativet lämpar sig också bra för 
skolbarn som åker tåg då anslutningsresan kan nås från plattformarna och de 
slipper att korsa trafikerade gator och vägar. 
Vid alternativ ett och tre finns en risk för att det blir trångt på Svalegatan med 
övrig trafik och människor som är på väg till och från stationen.  
Eftersom bussarna trafikerar Svalegatan där många pendlare kommer 
uppehålla sig när tågen skall avgå tillkommer riskerna särskilt vintertid för 
pendlare som halkar och bussar som inte hinner stanna. Gatan är också belagd 
med kullersten som försvårar eventuell snöröjning som ökar framkomligheten 
och minskar olycksriskerna. 
Det finns också en risk att linje 243 får stå och vänta på att bommarna går upp. 
Om väntetiderna blir för långa kan pendlare väljer att stiga av hållplatsen innan 
korsningen och gå till stationen istället. Det skulle innebära att stoppet vid 
stationen för linje 243 skulle kunna uppfattas som onödigt. 
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Om en planskild korsning skulle anläggas vid Onsjövägen kan lutningen på 
Svalegatan bli för brant så att bussarna kan få problem med att ta sig fram till 
stationen. Alternativet till detta är att bussen kör runt och ut på Luggudevägen 
och sedan kör ut på Onsjövägen igen via Svalegatan. Det kan leda till att det 
finns en risk för att bussen inte kan stanna vid halt väglag på grund av den 
branta lutningen på Svalegatan ner mot Onsjövägen. Den planskilda korsningen 
skulle också leda till att samma sträcka körs mer än en gång vilket kan 
upplevas som märkligt för passagerarna. 
 
Körtiderna för bussarna är känsliga för tidsfördröjningar och det kan uppstå 
problem vid plankorsningen vid Onsjövägen. Då Svalöv vill ha halvtimmestrafik 
på Söderåsbanan och två tågsätt i vardera riktningen per timme och med de en 
till två godstågen (år 2030) per timme skulle detta innebära 5-6 bomfällningar 
per timme. För att få en långsiktig och så robust lösning som möjligt behöver en 
planskild korsning prioriteras. 
Om plankorsningen blir kvar medför det att väntetiderna för linje 240/243 vid 
järnvägsbommarna bara kommer öka med antal tåg som trafikerar 
Söderåsbanan i framtiden tills det blir omöjligt att bibehålla turtätheten. 
Röstånga kommer inte vara aktuell för tågtrafik under lång tid vilket medför att 
linje 243 måste ges möjlighet att bevaras och vara ett attraktivt alternativ till 
bilen att kunna åka kollektivt till övriga regionen. Det är mer attraherande ur en 
resenärs synvinkel att ta bilen, beroende på hur många stopp som måste göras 
mellan startpunkt och målpunkt, kan det vara svårt att få alla att åka kollektivt 
med de föreslagna bussförslagen som har halvtimmes och en timmestrafik.  
Då hållplatser flyttas påverkas invånarnas rörelsemönster, det kan leda att 
individer tar en annan väg för att ta sig till och från busshållplatsen. En del av de 
som åkt buss tidigare kommer att åka tåg när Söderåsbanan börjar trafikeras 
2020. När detta sker kan en viss omfördelning av resenärernas rörelsemönster 
mellan hållplatserna längs med Luggudevägen till stationsområdet vid 
Svalegatan ske. Samtidigt kan det vara svårt att tolka de nya resmönstren som 
uppstår med införande av tågtrafiken och hur stor del som förflyttas från buss till 
tåg. Bussen som har en bättre turtäthet kommer fortfarande vara en viktig del 
av Svalövsbornas pendlande. Även om tågstationen och busshållplatserna 
ligger nära varandra kan de stråk som används av de som nyttjar de olika 
trafikslagen skilja sig åt, exempelvis beroende på var de har sin bostad. Med en 
samlingspunkt för bussarna vid stationen, går det att planera för andra typer av 
bebyggelser än ett busstorg. Ur ett långsiktigt perspektiv kan det anses vara 
bättre att anlägga ett busstorg på tomten då den förbättrar bussarnas 
framkomlighet genom att de inte behöver svänga in i smågator och förbi en 
plankorsning. Det kan finnas en risk att det skapas ett oattraktivt ”mellanrum” 
omkring busstorget, järnvägsplattformarna och Onsjövägen med detta 
alternativ, det kan enligt Arnsberg och Bergström minska effekterna av 
förtätningen (Arnsberg & Bergström 2010). 
 
Från kommunens sida är barnens säkerhet vid skolskjuts i regionsbussarnas 
regi av stor prioritet. Kommunen vill med någon av de nya linjedragningarna få 
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så många som möjligt av barnen att ta bussen till skolan. Eftersom alla linjer går 
till skolorna på ett eller annat sätt, antingen genom direkt förbindelse eller 
genom byte så kan det konstateras att busslinjer som Skånetrafiken föreslagit 
är lämpliga för transporter av barn till och från skolan. Alla alternativen har sina 
för- och nackdelar, beroende på vilken skola barnen går på samt ålder och var i 
regionen som hemadressen ligger. 
Om eleven bor öster eller väster om Svalöv och tar buss 240/243 in till tätorten 
går det i princip att ta sig till alla skolor med dagens bussdragningar av linjerna.  
För de minsta barnen kan det finnas risk att någonting händer när de tvingas att 
gå från busshållplatsen och skolan. Ett sätt att lösa detta är att någon från 
skolorna hämtar vilket kan vara personalkrävande. Men samtidigt kan en sådan 
åtgärd få fler föräldrar att känna sig trygga med att lämna av sina barn på en 
buss till skolan istället för att köra barnen själva, som är ett sämre alternativ ur 
miljösynpunkt.  
När barnen ska in till orten med buss 230 eller i framtiden med tåget som går i 
nord sydlig riktning kan det uppstå problem för de yngre pendlarna som ska till 
skolorna i de östliga och västliga delarna av orten. Buss 230 går upp till 
Skolgatan där barnen antingen fortsätter till skolan själva eller att någon hämtar 
dem. De som går på Svalöfs gymnasium kan själva ta sig till skolan från någon 
av hållplatserna. Alla de föreslagna alternativen har kvar hållplatsen vid Svalöv 
centrum, därifrån går det enkelt att ta sig till gymnasiet. Barnen som ska till 
Montessoriskolan öster om järnvägen kan få problem då de ska korsa den 
trafikerade vägen om inte någon hämtar dem, vilket i dagsläget sköts av lärare. 
Vägen till skolan är lång och innebär att plankorsningen vid Onsjövägen måste 
passeras, beroende på vilket alternativ som bedöms mest lämpligt att gå efter, 
kan vägen till skolan bli för riskfylld för exempelvis en lågstadieelev utan vuxna 
ledsagare.  
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6 Analys av tomtalternativ 

 Planskild korsning 

 
Järnvägen i Svalöv delar samhället i en västlig och en östlig del därför är det 
viktigt att koppla samman dessa två delar. Genom att anlägga en planskild 
korsning kan den upplevda barriäreffekten minimeras. Konsekvensen av en 
sådan korsning kan bli att framkomligheten mellan den stationsnära tomten och 
stationsområdet minskar, och därmed får en barriäreffekt på det hållet, jämfört 
med hur det hade kunnat vara om plankorsningen i orten bevarats.  
 
Om den nuvarande plankorsningen finnas kvar i framtiden och de risker för 
allvarliga olyckor det innebär skulle säkerheten som kommunen förespråkar inte 
förbättrats. Med en plankorsning kan en framtida trafikökning på både 
järnvägen och vägen skapa en oönskad barriäreffekt för trafikflödet. Genom att 
ha kvar plankorsningen kan kommunen enligt oss undgå de ekonomiska 
kostnaderna men hämma en framtida utveckling för orten. 
Svalöv tätort är en studieort med ett flertal skolor vilket gör att många barn och 
ungdomar reser med kollektivtrafik till och från skolan varje dag. I och med detta 
har Svalöv kommun ett uttalat mål i barnens säkerhet. Svalöv har som profil att 
erbjuda barn och ungdomar bra utbildningsmöjligheter därför är det viktigt att 
skapa en attraktion till kommunens skolor. Rudolf Antoni beskriver att de 
kommuner som bäst tar tillvara sin befolknings kreativa potential är de som 
lyckas bäst med att utvecklas och växa. Eftersom barn och ungdomar inte alltid 
har förutsättningar för att förstå trafiksituationerna de utsätts för är det viktigt att 
skapa så säkra trafikmiljöer som möjligt. Genom att göra vägen till och från 
skolan säkrare kan skolorna i Svalöv göras till ett attraktivare val. Med den 
plankorsning som idag finns vid Onsjövägen innebär att barnen som hämtas 
och lämnas av lärarna på Montessoriförskolan antingen få gå över spåren eller 
via den planskilda gångpassagen vid järnvägsplattformarna. Passagen över 
järnvägsplattformarna blir längre och tar därmed längre tid men är säkrare. Om 
barnen istället använder den kortare sträckan över järnvägen vid 
plankorsningen finns risken enligt oss att en olycka sker när barnen ska 
interagera med fordonen som också ska passera spåren. Beroende på om 
barnen kommer med buss eller tåg finns olika förutsättningar för en säker väg 
till och från skolan, där barnen som åker tåg helt och hållet kan slippa att korsa 
vägar. Barnen som kommer med buss däremot måste korsa Onsjövägen där de 
kan utsättas för risker alternativt kan de ta den säkrare men längre gång- och 
cykelvägen vid Odlaregatan. Om föräldrar och barn upplever en otrygghet 
angående barnens väg till och från skolan finns en risk att de skjutsas med bil 
istället (Antoni 2010). 
   
Plankorsningen innebär också att de som valt att använda pendlarparkeringen 
eller de som stiger av bussen på busstorget på den stationsnära tomten kan 
utsättas för risker när de korsar Onsjövägen till stationen, beroende på vart de 
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väljer att korsa vägen. Det finns också en risk att den säkrare omvägen anses 
för lång och får fler att välja bort att åka kollektivt till förmån för bilen. 
Bilanvändandet skulle kunna öka på grund av olycksrisken och att det tar för 
lång tid att gå till stationen som plankorsningen kan innebära. Det kan leda till 
att Svalöv kommuns långsiktiga mål med ett ökat användande av 
kollektivtrafiken inte uppnås. Vid en eventuell planskild korsning skulle riskerna 
med att färdas över järnvägen kunna elimineras. 
Kommunen har Onsjövägen som sitt huvudalternativ för placering av en 
eventuell planskild korsning. Med en planskild korsning finns en risk att 
anslutning till Svalegatan inte blir bra på grund av höjdskillnaden mellan 
vägarna som skapas då och det begränsade utrymmet. Det finns också en risk 
att planskildhet kan upplevs som en barriär mellan tomten och stationen för 
gående och cyklister. De barn som kommer med tåget och ska byta till buss för 
att ta sig till skolan måste passera över Onsjövägen detta kan medföra en risk 
att råka ut för en olycka. Om en gång- och cykelbro över Onsjövägen anläggs 
kan trafiksäkerheten öka för de oskyddade trafikanterna då de inte behöver 
interagera med fordonen på Onsjövägen. En gång- och cykelbro kan också leda 
till att pendlarparkeringen på den stationsnära tomten får en bra koppling till 
järnvägsstationen. Eftersom lärarna på montessoriförskolan hämtar de barn 
som åker buss kan de också få en säkrare väg till och från skolan med denna 
lösning. Även barnen som byter mellan buss och tåg får en säkrare väg mellan 
stationen och busstorget. 
 
Då kommunen eftersträvar trafiksäkra lösningar är det lämpligt med en planskild 
överfart för gående och cyklister över Onsjövägen. Alternativet är att gå en 
omväg för att ta sig till stationen vilket är mer tidskrävande och kan öka den 
upplevda barriäreffekten. Med en eventuell omväg finns en risk att 
pendlarparkeringen på tomten inte utnyttjas då det upplevs som för långt att gå 
mellan fordonet och tåget. Detta kan leda till ett ökat bilanvändande då fler 
väljer bilen istället för ett kollektivt alternativ till sina resmål. Eftersom dessa 
faktorer tillsammans med barnens säkerhet påverkar hur Onsjövägen, stationen 
och den stationsnäratomten kommer att påverka Svalövs invånare är det viktigt 
att noga väga de olika alternativen. 
 
Exempel på olika scenarier är anpassning efter cyklister eller handikappade. 
Om den planskilda korsningens lutning på Onsjövägen anpassas efter 
handikappade skulle sträckan på väster sida om järnvägen bli längre än om den 
anpassats efter cyklister vars lutning kan vara större. En annan aspekt att ta 
med här för att väga in helheten är användningen av den planskilda korsningen 
från båda sidorna. Det finns bara ett fåtal bostäder på den östra sidan om 
järnvägen i Svalöv, även om alla boende skulle vara rullstolsburna skulle antalet 
fortfarande inte bli tillräckligt stort för att ge underlag att lutningen anpassas för 
rullstolsburna. Det mer försvarbart att lutningen anpassas för cyklar och därmed 
blir lutningen brantare vilket leder till en kortare nedfart. Med detta görs 
framkomligheten för individer med lägre mobilitet sämre men de kan hänvisas 
till gångbron över spåren vid tågplattformarna. Nedfarten till den planskilda 
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korsningen på den västra sidan av järnvägen vid Onsjövägen kommer ha en 
viss lutning som kan påverka infart och utfart från busstorget som kan placeras 
på den stationsnära tomten. Om lutningarna för nedfarterna till den planskilda 
korsningen anpassas efter cyklister blir nedfarten till den planskilda korsningen 
så kort att möjligheten för infart till busstorget är möjlig från Onsjövägen. 
Däremot hade det uppstått svårigheter att ansluta infarten till busstorget via 
Onsjövägen om lutningen anpassats för rullstolsburna. Detta eftersom lutningen 
kan göra att en infart från Onsjövägen till busstorget på den stationsnära tomten 
då blir svår att genomföra. Men alla busslinjer som stannar på busstorget måste 
kunna vända där så att de tar sig tillbaka ut på Onsjövägen igen. Detta spelar 
ingen roll för om en planskild korsning anläggs eller inte. Ett problem återstår 
vilket är att bussarna fortfarande kommer att få korsa motriktat körfält för att ta 
sig in på busstorget på den stationsnära tomten. Alternativet för busslinjerna är 
en omväg för att inte korsa motriktat körfält vilket innebär en restidsförlängning 
som inte är önskvärd. Däremot kan denna restidsförlängning ses som mindre 
viktig om det handlar om någon eller några minuter.  
 

Figur 35. Den stationsnära tomten. Röda linjen markerar gränserna för tomten. Gröna linjen markerar det område 

där busstorget enligt detta arbete kan tänkas ligga. Den blå linjen markerar järnvägen. Pilen markerar  den 

planskilda korsningens läge på Onsjövägen (Google.com) 

 

En planskild korsning kommer att öka framkomligheten för bussarna samtidigt 
som robustheten i systemet ökar. Robustheten förbättras eftersom färre faktorer 
påverkar körtiden negativt för dessa bussar vilket inte hade varit fallet om 
plankorsning blir kvar. Om en planskild korsning ska anläggas är tanken att den 
ska placeras på Onsjövägen detta innebär att det blir lämpligt att sätta ett 
busstorg i nära anslutning till Onsjövägen och inte någon annanstans på 
tomten. Detta för att bussarna som ska till busstorget färdas på en av 
genomfarterna i orten och slipper få en omväg som det innebär att busstorget 
placeras på ett annat ställe än vid Onsjövägen. Om busstorget placeras mer 
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österut på den stationsnära tomten i närheten av järnvägskorsningen, finns en 
risk att bussarna kan få det svårt att ta sig in och ut från torget. Detta på grund 
av lutningen nedfarten till en eventuell planskildhet har och att bussarna måste 
korsa motriktat körfält. Eftersom kommunen planerar för en planskild korsning 
kan en västlig placering av busstorget ge en mer långsiktig lösning. Detta 
eftersom det finns utrymme för att kunna ansluta fler busslinjer till busstorget 
och då kunna utöka kollektivtrafiken i framtiden. Denna placering ger också mer 
utrymme till en möjlig vändplats och att lutningen på en eventuell planskildhet 
inte påverkar infarten till busstorget som den hade gjort för det östliga 
alternativet.  

För att skapa en så trafiksäker miljö som möjligt är det ur ett långsiktigt 
perspektiv till fördel att få tillstånd en planskild korsning. Detta för att kunna göra 
den östra sidan av Svalöv till en del av orten. Genom att skapa möjligheter på 
den stationsnära tomten att utveckla och förädla det genuina med Svalöv kan 
detta uppnås. Arnstberg och Bergström menar att med förtätningen kan ett 
attraktivt läge med närhet till viktiga samhällsfunktioner och kollektivtrafik 
skapas. Med en planskild korsning kopplas båda sidorna om järnvägen ihop 
och kan bidra till en god utveckling för Svalöv samtidigt som trafiken tillåts 
utvecklas både på järnvägen och vägen utan att störa varandra (Arnstberg & 
Bergström 2010).  
 

 Enligt Riktsam 

Östra delen av den stationsnära tomten gränsar mot järnvägen. 
Konsekvenserna vid en eventuell urspårning kan bli stora på grund av närheten 
till spårområdet. Tågen ger också upphov till andra problem som kan få 
allvarliga konsekvenser. De riktlinjer som finns i Riktsam ligger till grund för 
Länsstyrelsen när de ska fatta beslut om detaljplaner så om de efterföljs finns 
goda grunder för att myndigheten godkänner detaljplanen. 
Därför bör en bebyggelsefri zon planeras där den stationsnära tomten möter 
järnvägen så att riktlinjerna från Riktsam följs. Vägar inklusive gång- och 
cykelstråk får inte ligga närmare rälsen än tio meter utan att tillräckliga 
skyddsåtgärder upplåts. Vid anläggande av skyddsåtgärder kan avståndet 
minskas ned, men avståndet kan aldrig understiga 4 meter och en anledning till 
det är om en kontaktledning går sönder och faller ned på spårområdet. Om 
avståndet följs minskas risken att råka ut för en allvarlig olycka som det skulle 
innebär att komma i kontakt med den starka strömmen i ledningarna 
(Länstyrelsen Skåne 2007). 
 
För att bygga parkering längs med järnvägsspåren, går det enligt Riktsam att 
anlägga dessa mellan 4–20 meter från spårmitt. Anledningen till detta är att inte 
riskera att fordon skadas vid en eventuell urspårning med tågen. Mindre föremål 
som exempelvis fallande gods, is och snörök från tåget kan också leda till 
skador på parkerade fordon om parkeringen ligger för nära spåret. Höjden på 
den eventuella bullervallen kan skydda från en del av skadorna som kan 
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uppkomma från tågen. Därför brukar parkeringar inte anläggas i direkt 
anslutning till spåret utan läggs 15–20 meter från spårmitt. Idag får inte 
verksamheter planeras i den bebyggelsefria zonen som leder till att individer 
utsätts för onödigt stora risker. Därmed är valet av vad som får anläggas här 
ytterst begränsat vilket innebär att exempelvis någon form av grönska, vägar 
och eventuella bullerdämpande åtgärder får lov att planeras innanför 

parkeringen med riktlinjerna från Riktsam (Länstyrelsen Skåne 2007).  
 
Det finns stora fördelar med att anlägga pendlarparkeringar men sett ur ett 
annat perspektiv kan det vara mindre gynnande med sådana. På kvällar och 
nätter kan liv och rörelse på tomma parkeringsplatser utebli. Tomtens läge i 
orten tillsammans med en parkering gör att den kan upplevas som en stor, tom, 
mörk och ödslig plats vilket leder till att människor som befinner sig här kan 
komma att uppleva otrygghet. Även fast belysning och andra små åtgärder 
byggs till kan platsen ändå kännas otrygg. Enligt principerna om attraktivitet och 
förtätning går det att ta bort dessa otrygghetskänslor med rätt planering. Enligt 
Arnstberg och Bergström kan antal parkeringsplatser anpassas till den 
individmängd som ska använda dessa platser, så att ytan har en balans med 
antal individer som nyttjar den. Andra åtgärder är belysning och att skapa liv 
och rörelse. För att ta bort otrygghetskänslor måste den upplevda effekten av liv 
och rörelse på platsen finnas där under hela dygnet eller åtminstone stora delar 
av dygnet. Detta är dock svårt i en liten ort som Svalöv som innehar en liten 
folkmängd. Om enbart en parkering skulle anläggas i anslutning skulle det inte 
generera tillräckligt med individer i rörelse. Vilket kan leda till att platsen kännas 
otrygg för vissa individer (Arnstberg & Bergström 2010). 

 
Om pendlarparkeringen placeras för nära bostäder kan de komma att användas 
av de boende som dygnet runt parkering. Därför måste åtgärder som förhindrar 
detta på något sätt införas. En parkering och i synnerhet en pendlarparkering 
med stora parkeringsytor uppmuntrar även fler att använda bilen. Detta kan 
också missgynna det miljötänkande som kommunen eftersträvar när det gäller 
att få invånarna att främja ett mer miljövänligt resealternativ. För att minimera 
risken där boende i tätorten använder pendlarparkeringarna som dygnet runt 
parkering bör lösningar som främjar pendlingsparkering införas. Om exempelvis 
cykelparkeringar uppförs vid stationen istället kan fler boende i tätorten lockas 
att använda cykeln. 
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Figur 36. Tomtfördelning enligt riktlinjerna från Riktsam. Gula området visar från 0-20 meter. Blåa området visar 

på 20-70 meter. Gröna området visar på 70-150 meter. (Google.com) 

 

Enligt riktlinjerna i Riktsam kan parkeringar anläggas på hela tomten men övrig 
bebyggelse får inte lov att ligga i den bebyggelsefria zonen. Då tomten är 
väldigt stor kan ett stort antal parkeringar anläggas. Om fler parkeringar anläggs 
kan det bidra till att fler väljer att åka kollektivt. För att få Svalövsbor att åka 
kollektivt kan det vara lämpligt att anlägga parkeringar på tomten så nära 
stationen som möjligt och bredvid busstorget. Parkeringar i nära anslutning till 
kollektivtrafiken ökar möjligheterna för fler att nyttja kollektiva transporter. 
Tomtens yta är så stor att många i Svalöv kan få en egen parkering vilket kan få 
de negativa effekterna som beskrivits innan om parkering. 
 
Mellan 20–70 meter från järnvägsspåret får inte verksamheter som erbjuder 
möjlighet för sömn som exempelvis bostäder upplåtas enligt Riktsam. För att 
inte göra detta kan exempelvis affärsverksamheter uppföras som dessutom kan 
fungera som extra skydd mot bullret som kan uppstå från järnvägen.  
 
Mellan 70–150 meter kan flerbostadshus placeras men det krävs särskilda 
utredningar för att få lov att bygga dessa och om antal bostäder påverkas av 
eventuella bullerstörningar etc. Här måste en utredning göras om riskerna för 
dessa fastigheter blir för höga eftersom bebyggelsen hamnar cirka 100 meter 
ifrån järnvägen. Därför krävs en utredning för tätare boendeformer så att 
eventuella skyddsåtgärder kan utformas för att minimera riskerna med 
transporter av farligt gods på den närliggande Söderåsbanan. Detta görs så att 
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riskerna för individen vid en eventuell olycka minimeras för boende i de tilltänkta 
bostäderna på tomten. 
Enligt Skånetrafiken planeras en ökning av godstrafiken på Söderåsbanan vilket 
ska beaktas i riskvärderingen. En effekt av att anlägga bostäder på tomten kan 
bli att underlaget för verksamheter ökar då det kan ge en ökad kundgrupp i 
orten då fler väljer att bo där. Detta kan i sin tur öka attraktiviteten och få fler att 
flytta till Svalöv vilket i sin tur kan leda till att markvärdet ökar (Skånetrafiken 
2008). 
 
Strax sydöst om den stationsnära tomten men på andra sidan järnvägen finns 
ett område som är detaljplanerat för lättare industrier. Men med fler som flyttar 
och ett stationsnära läge kan det skapas en vilja att starta fler verksamheter. 
Om verksamheter skulle etableras kan de generera nya arbetstillfällen som i sin 
tur kan leda till en inflyttning eller inpendling. Effekten som då uppstår är att fler 
människor kan komma att vistas på den stationsnära tomten. Vilket i sin tur 
leder till att verksamheter får bättre förutsättningar för nyetablering eller 
omlokalisering. Arnstberg och Bergström menar att en förtätning av ett område 
eftersträvas så att fler individer kan tillgodose sig effekterna av att allt ligger i 
nära anslutning till bostaden. Mer bostäder kan ge fler möjlighet till dessa 
effekter samtidigt som de ökar de positiva effekterna av en förtätning (Arnstberg 
& Bergström 2010). 
Vid omlokalisering av industrier och verksamheter kan inte eller vill inte alla 
flytta samtidigt. Risken är då att en utglesning sker, en så kallad “Sprawl” effekt, 
vilket beror på att vissa av verksamheterna blir kvar på den ursprungliga platsen 
medan andra har omlokaliserats till den nya platsen. 
En annan faktor som är väsentlig att beakta är tomtens närhet till 
omkringliggande industribebyggelse som kan upplevas som mindre attraktivt 
och få färre människor att välja ett boende på den stationsnära tomten. Men det 
kanske kan uppvägas av närheten till andra centrumverksamheter såsom 
kommunhus, apotek, vårdcentral, bibliotek och systembolaget. Närheten till 
dessa verksamheter kan också göra det attraktivt att bygga lägenheter i 
markplan för äldre och/eller människor med olika funktionsnedsättningar. Ur 
bullersynpunkt kan det vara mindre attraktivt att bosätta sig så nära 
järnvägsspåren även om riktvärdena följs för hur nya bostäder ska placeras i 
förhållande till järnvägsspåret. Eftersom Svalöv inte är en storstad så finns inte 
heller problemen med ljud- och luftföroreningar i markplan. Det kan annars få 
individer att tveka för denna boendeform. Med den rådande bostadsbristen som 
finns i de större städerna kan det erbjudas mycket mark i nära anslutning av en 
järnvägsstation. Det kan erbjudas lägre tomtpriser samt närheten till större 
städer som Malmö, Helsingborg samt Köpenhamn med Europa inte långt ifrån. 
 
Då många uträttar ärenden efter arbetsdagens slut kan det med rätt verksamhet 
planerad skapa liv och rörelse en längre tid på dygnet. En nackdel för en liten 
tätort som Svalöv är att intresset för investeringar av nyetablering är sval. En 
risk med att lägga fler affärsverksamheter i närheten av varandra är att de enligt 
oss kan konkurrera ut varandra. Men motsatt effekt kan också uppstå eftersom 
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fler valmöjligheter finns, eventuella kunder får större anledningar att handla i 
Svalöv istället för någon annan ort. Detta medför i sin tur att kommunen bör 
planera för att förbättra intresset för tätorten Svalöv. Genom att investera i 
bostäder och få fler att bo i kommunen ökar intresset för potentiella investerare 
att satsa på nya affärsverksamheter i orten. Om planerarna för lokalisering av 
bostäder sker längre norrut kan det visa sig att det inte behövs byggas bostäder 
på den tillgängliga tomten. Dock önskar sig kommunen att få in fler nya 
invånare i orten, vilket en ny station kan bidra till. Med det läget som tomten har 
kan det öka attraktiviteten att bo i tätorten om det kan erbjudas nya bostäder så 
pass nära stationen. Även fast både verksamheter och parkering får plats på 
tomten så är det enligt oss bra att ta reda på om butiksägaren är villig att satsa 
på en omlokalisering av sin verksamhet samt vad som skulle hända med 
tätortens centrum om alla eller delar av verksamheterna flyttade till den 
tillgängliga tomten. 
 

 Jämförelse Svedala 

Svalöv kommun har haft funderingar på att hjälpa dagligvaruhandeln ICA i 
tätorten genom att eventuellt flytta från sitt befintliga läge till den stationsnära 
tomten. Därför gjordes en jämförelse med hur Svedala gjorde i en liknande 
situation som kunde påvisa en effekt Svalövs tätort kan förvänta sig av en 
sådan åtgärd. 
Omlokaliseringen av ICA i Svedala från centrum till ett mer stationsnära läge 
bidrog till en större lokal handel och butiken har idag ett större kundunderlag än 
innan flytten. Detta kan bero på att Svedala har fler invånare och att det finns en 
vilja från kommunens sida att göra en satsning på att förnya och expandera 
Svedala genom satsningar på verksamheter i stationsnära miljöer. ICA affären 
ville expandera och ha möjlighet för en ökad tillväxt eftersom de ansåg att det 
fanns möjligheter och underlag för det på den stationsnära lokalen.  
I framtiden finns det i Svedala kommuns planer på att bygga bostäder söder om 
järnvägsspåren vilket talar för ett större kundunderlag för verksamheten när 
dessa också förhoppningsvis väljer att åka kollektivt. Däremot är ICA i Svedala 
oroade över de negativa aspekter som en pendlarparkering kan medföra. Det 
finns farhågor att pendlarparkeringarnas avstånd till affären kan göra det 
oattraktivt och därmed inte lika gynnande att handla lika mycket som om 
parkeringen hade legat närmare affären. En viss oro finns även att 
parkeringarna till affären kan komma att användas som pendlarparkeringar 
istället för det egentliga syftet, detta går att lösa med enkla medel exempelvis 
en p-skiva. 
 
Genom att anlägga en dagligvaruhandel som ICA med närhet till en station kan 
den lokala handeln öka i Svalöv såsom i Svedala. Finns det underlag för ökad 
handel kvar under en längre tid kan detta göra att andra verksamheter också vill 
tillgodogöra sig av det ökade kundunderlaget. Detta kan leda till att andra 
verksamheter kan tänka sig att flytta till den stationsnära tomten. Då kan ett 
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större kundunderlag skapas för handel och fler verksamheter ges möjligheter 
för sina verksamheter. Med fler verksamheter kan förtätningen öka och därmed 
kan attraktiviteten öka ännu mer vilket tillslut kan leda till utrymmesbrist. 
Förtätningen påverkar även tomterna i anslutning till den stationsnära tomten 
och värdet för dessa kan då också öka. Värdeökningen kan göra att hela orten 
får en ökad attraktion och därmed får det stationsnära området ett större 
underlag för liv och rörelse. Samtidigt behöver en flytt av en ICA verksamhet 
inte göra att kundunderlaget ökar vilket kan påverka den stationsnära tomten 
negativt i och med att det inte skapas tillräckligt med liv och rörelse. Detta kan 
bero på att kundunderlaget är för litet för en utveckling av verksamheter eller att 
omplaceringen får en negativ effekt på invånarnas tidigare rörelsemönster inom 
orten. 
Eftersom pendlarparkeringarna i Svedala kommer att ligga mer västerut på den 
tomten som finns söder om stationen och ICA idag finns risken att 
pendlarparkeringen inte genererar den tillväxt av kunder som på förhand kan 
förväntas. Avståndet mellan butiken och pendlarparkeringen kan komma att bli 
så stort att kundtillväxten uteblir då avståndet till bilen och ICA upplevs som 
alltför stora. 
Eftersom det finns underlag att placera en pendlarparkering var som helst på 
den stationsnära tomten är möjligheterna många för Svalövs kommun. Läggs 
parkeringen intill ett framtida busstorg främjas det avvägande om miljö som 
finns i kommunen. Detta eftersom avståndet till både busstorget och stationen 
blir kort och därmed ökar attraktiviteten för pendling med kollektivtrafik. Om 
parkeringen placeras längre bort på tomten från busstorget, främjas inte 
användandet av kollektivtrafiken då avståndet till stationen och busstorget kan 
upplevas som långt.  
För att inte flytta verksamheter bara för att det är möjligt måste det finns ett mål 
med omlokaliseringen av verksamheten som till exempel en möjlig tillväxt. 
Annars riskerar flytten ge samma eller lägre lönsamhet än innan 
omlokaliseringen. Det kan leda till nedläggning av verksamheter och därmed 
kan det i framtiden stå tomma lokaler som inte används. En misslyckad 
omlokalisering med tomma lokaler kan då motverka förtätningsprincipen och 
därmed minska attraktiviteten till den stationsnära tomten.  
En annan effekt av att det inte sker en etablering av dagligvaruhandeln på den 
stationsnära tomten kan bli att ett ökat användande av bilen till alla resmål 
eftersom individen då gör sina inköp någon annanstans. Det gör att färre 
människor ges en anledning att besöka tomten eftersom ärenden uträttas 
någon annanstans. Den minskade attraktiviteten för den stationsnära tomten 
kan då leda till att det inte skapas tillräckligt med besök och rörelser så att 
otrygghetskänslorna ökar för individer som befinner sig på tomten. Effekterna 
av att en dagligvaruhandel inte finns på den stationsnära tomten kan leda till en 
utglesning av orten eftersom de dagliga besöken som genereras av 
dagligvaruhandeln inte skapas. 
Med det invånarantal som finns i Svalöv idag är det svårt att påvisa underlag för 
fler och större verksamheter i Svalöv. Tillskillnad mot Svedala som planerar för 
fler bostäder i anslutning till ICA affären och därmed förväntas en större 
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lönsamhet för affären på grund av ett större kundunderlag. Planerar Svalöv på 
ett liknande sätt för framtiden kan de också förvänta sig en ökad lönsamhet.  
 

 Jämförelse Teckomatorp 

Precis som Teckomatorp planerar Svalöv en pendlarparkering i stationsnära 
område eller i nära anslutning till tågstationen och ett eventuellt busstorg. 
Under en observation vid genomresa av stationsområdet i Teckomatorp kunde 
det under lunchtid upplevas som en stor tom yta under en längre period.  
 
Människor befann sig bara här när bussen och/eller tåget gick. Annars 
upplevdes platsen som öde med en halvtom parkering. Det bor cirka 2400 
personer i Teckomatorp vilket visar på att om Svalöv skulle anordna ett 
busstorg med parkering med samma storlek eller större än den befintliga i 
Teckomatorp hade den förväntade effekten troligen blivit densamma. Även 
under rusningstid var upplevelsen en avsaknad av levande stationsmiljö. En 
trolig anledning till att det är så lite rörelse mellan avgångarna är att bussarna 
rullar in på torget precis innan eller efter tåget går, vilket inte uppmuntrar till liv 
och rörelse på torget däremellan. Om antalet avgångar ökat från dagens en 
timmes trafik till halvtimmestrafik hade effekten kunnat leda till mer rörelse eller i 
alla fall bättre spridning på när individer rör sig i området. Då hade det funnits 
möjligheter att besöka de få verksamheter som faktiskt existerar. Vilket i sin tur 
kan främja mer liv och rörelse och på så sätt öka hela ortens attraktivitet. 
Genom att förminska stora ödsliga platser som upplevs som mindre attraktiva 
kan många fler positiva effekter uppnås. Med mer rörelse kan otrygghetskänslor 
förebyggas vilket gör att fler verksamheter och bostäder kan upplåtas vilket kan 
ge ett större in- och utflöde av människor till orten. Med en ökad attraktivitet 
växer orten i regionen och kan hjälpa övriga orter i närområdet att också växa.  
Busstorget i Teckomatorp ligger i utkanten av orten där det inte finns någon 
naturlig anledning för individer att vistas, om personen inte ska ta bussen mot 
Svalöv, Billeberga eller Eslöv. En anledning till den upplevda avsaknaden av 
människor kan vara att stationsområdet ligger i utkanten av Teckomatorp och 
kopplingen till de mer centrala delarna är dåliga. Förutsättningarna för Svalöv är 
liknande där det eventuella busstorget ligger i södra utkanten av orten men med 
den skillnaden att centrumverksamheter faktiskt finns på gångavstånd från den 
stationsnära tomten i Svalöv. För att motverka att den upplevda effekten i 
Teckomatorp uppstår i Svalöv kan taktiska och smidiga parkeringar etableras.  
Tillsammans med verksamheter som kan ge mer liv och rörelse därför att en 
affär i nära anslutning till stationen genererar mer besök nu när affären finns i 
nära anslutning till bilen. De positiva effekterna av möjliga åtgärder ökar 
chanserna till en förtätning av den stationsnära tomten som i sin tur kan öka 
attraktiviteten för tomten men även för resterande Svalöv. 
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Figur 37. Teckomatorp vid tidig rusningstid (Egen bild) 
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7 Resultat 

Eftersom tomtes yta är så stor och alternativen är oändliga är det omöjligt eller i 
alla fall svårt att optimera den bästa lösningen för utformningen av vad som ska 
etableras på tomten ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Hänsyn tas 
angående individrisken som kan uppstå vid det stationsnära läget som gjorts i 
arbetet enligt Riktsam. Detta påvisar hur det går att stycka upp tomten enligt 
riktlinjerna som Länsstyrelsen framhåller.  
 
De utformningslösningar som diskuterats i arbetet grundas på de ledorden 
långsiktighet, säkerhet och miljö, som tagits fram. Detta gör att en långsiktig 
planering främjas av bebyggelser som främjar liv och rörelse på den 
stationsnära tomten. Med denna rörelse ges det underlag att uppmuntra mer 
resande med kollektivtrafik eftersom det går att motivera detta transportsätt i 
större uträckning. Kollektiva transportsätt har en allmän syn att vara 
tidskrävande och mindre bekväma. Genom att ge fler anledningar till att 
använda sig av kollektivtrafiken i nära anslutning till stationen kan de överväga 
av bil till förmån för sådana transporter. Om fler fördelar och möjligheter ges kan 
nackdelarna med bekvämlighet och onödig tidsåtgång motverkas och på så sätt 
öka användandet av kollektivtrafiken.  
Genom att upplåta olika sorters bebyggelser på den stationsnära tomten kan 
kommunen erbjuda lösningar till att fullgöra vardagliga behov för invånarna. Det 
finns flera olika alternativ att utforma tomten som tillexempel mellan 
pendlarparkering eller en dagligvaruhandel. Svedala kommun hade underlag 
sen tidigare för en omlokalisering av ICA butiken till den stationsnära tomten i 
tätorten. Detta eftersom ICA butiken själv önskade en flytt dit. Det gav mer liv 
och rörelse på den stationsnära tomten som då kunde genererade ett ökat 
användande av kollektivtrafiken. Teckomatorps parkeringar gav också liv och 
rörelse men under ett kortare tidsspann. Skillnaden mellan Svedala och 
Teckomatorp är att det gjordes en medveten satsning i Svedala där 
centrumhandeln minskades till förmån för ökat kollektivtrafik användande. Detta 
visar på att Svedala kommun tänkte långsiktigt eftersom kommunen ville få liv 
och rörelse på den stationsnära tomten i och med en omlokalisering av en 
dagligvaruhandel. I detaljplanerna står det att fler verksamheter planeras för 
detta område för att göra tomten och pendlandet attraktivare för invånarna. 
Detta visar på att det finns en mer långsiktighet i Svedalas planer än i 
Teckomatorps som enbart gjort satsningar på att få in fler pendlare till stationen.  
Genom långsiktiga satsningar som ledord har Svedala kommun främjat ortens 
kollektivtrafik med hjälp av åtgärder på den stationsnära tomten som kan bidra 
till öka attraktiviteten för detta trafikslag. Medan Teckomatorps ledord snarare 
handlat om att få fler att åka kollektiv till en så låg kostnad som möjligt. 
Beroende på hur den stationsnära tomten planeras för kan det bidra till att hela 
orten utvecklas och växer som i Svedala. Om däremot prioriteringarna görs som 
i Teckomatorp riskerar den stationsnära tomten i Svalöv att inte bidra till att 
utveckla orten i någon större utsträckning. Prioriteringar som görs angående 
vad som skall byggas på tomten måste vägas mot vad syftet med tomten är. 
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Genom att planera som Teckomatorp riskerar man att inte planera för att fler 
ska åka kollektivt utan bara att underlätta för de som redan åker kollektivt. Det 
tillförs inget som kan leda till att locka fler att åka kollektivt. 
 
Genom att dela in tomten i olika zoner enligt Riktsam går det planera för vilken 
typ av bebyggelse som kan anläggas och vart den kan placeras, det vill säga 
hur långt ifrån järnvägsspåren och vägar byggnader och verksamheter får lov 
att placeras. Sedan kan det planeras för vilken typ av verksamheter de olika 
delade zonerna på tomten kan innehålla. Men det måste även finnas i åtanke 
att utforma på ett sådant sätt att möjligheten för att förändra även finns i 
framtiden om förutsättningarna i orten förändras. Exempelvis om det upplåts ett 
busstorg på tomten så kan det vara lämpligt att placera pendlarparkeringen intill 
denna. En av anledningarna till det är om det i framtiden krävs att busstorget 
måste göras större så är det billigare och enklare att göra om en del av 
parkeringen istället för en byggnad.  
 
Detta kan konstateras att vid placering av pendlarparkering kan avståndet till 
målet avgöra om det blir en lyckad placering eller inte vilket är av stor vikt vid 
planeringen i Svalöv. Eftersom placeringen av verksamheter också påverkar 
parkeringen och dess placering är det viktigt att hänsyn till de olika effekterna 
som olika placeringar ger. Därför är det bra att ta hänsyn till vilka avvägningar 
som ska prioriteras som till exempel Svedala gjorde med anläggandet av 
dagligvaruhandel i nära anslutning till station. Svedala hade som uttalat mål att 
fler skulle åka kollektivt och placeringen av ICA gjordes för att främja det. Detta 
visar på att en prioriteringsordning för det som planeras vid nybyggnation är av 
största vikt. Detta arbete har baserats på prioriteringar av livskvalitativa 
aspekter. Hade det valts en ekonomisk aspekt, alltså att kommunen prioriterat 
att åtgärderna ska vara ekonomiskt fördelaktiga hade det förväntade resultatet 
antagligen blivit annorlunda. Eftersom fokus då oftast blir enkla och billiga 
lösningar. Anläggning av parkering kan ses som en enklare lösning än att 
anlägga en verksamhet.  
Denna effekt kan påvisas vid en jämförelse med Teckomatorp som anlagt 
pendlarparkering och ett mindre busstorg vid sin stationsnära tomt. Med denna 
planering verkar den långsiktiga prioriteringen ha stått tillbaka för det 
kortsiktigare billigare alternativet. Detta kan kanske också förklaras av att 
Teckomatorps station ligger i utkanten av orten och kan därför vara svårare att 
koppla ihop med de centralare delarna av orten. Det kan därför konstateras att 
en prioritering av liv och rörelse fått stå tillbaka för behovet av parkering och 
busstorg vid stationen i Teckomatorp. 
 
Svedala kommun har valt att aktivt prioritera sin kommun och sina invånare 
genom att handeln ska ske lokalt i Svedala och på så sätt öka användandet av 
kollektivtrafiken. Genom att erbjuda pendlarparkering i anslutning till stationen 
ökar antalet pendlare. Om en affär ligger i nära anslutning till en 
pendlarparkering gynnas den lokala handeln. Genom att prioritera dessa 
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åtgärder ökar förutsättningarna för Svedala att växa i regionen. Med en klar och 
tydlig prioritering kan denna effekt fås. 
 
Teckomatorp har som mål att öka sin befolkning men valde att utforma sin 
stationsnära tomt på ett annat sätt än Svedala. Med den stationsnära strukturen 
som Teckomatorp har finns en prioritering på kollektivtrafiken i form av ett 
busstorg och en pendlarparkering. Denna utformning ger en mindre effekt än 
utformningen i Svedala eftersom inget lockar till välja tåget istället för bilen. Om 
det finns fler möjligheter i anslutning till kollektivtrafiken kan också fler se 
fördelar med att använda kollektivtrafiken och den sekundära effekten av att 
göra tomten attraktivare blir att fler väljer det kollektiva färdmedlet. 
Om Svalöv planerar en lösning av samma struktur som här, finns en fördel i att 
främja miljövänliga transportmedel. Men utöver det fås inga andra fördelar som 
liv och rörelse eller en utvecklingsmöjlighet i regionen och kommunen. Detta 
beror på att pendlarparkering och busstorget inte behöver leda till att fler 
pendlar snarare blir den troliga effekten att det underlättar för de som redan 
pendlar. 
 
Dessa två exempel visar på att det är viktigt att prioritera vad som det ska 
planeras för, men i mindre orter som Teckomatorp och Svalöv med mindre 
underlag för att kunna få ut något av dessa är det svårare. Här kan underlaget 
av invånare leda till att det som prioriteras inte kan uppnås utan istället måste 
en kortsiktigare prioritering göras även om att den långsiktiga lösningen gynnar 
alla i det stora hela.  
En annan aspekt att belysa är att parkeringar i alla andra sammanhang än just i 
anslutning till kollektivtrafik brukar gynna bilanvändandet och därför görs 
åtgärder för att begränsa antalet parkeringar. Syftet med pendelparkering är att 
få de som inte har kollektivtrafik i nära anslutning i alla fall ställa bilen en del av 
sträckan de åker. Därför kan pendelparkering ses som en kortsiktigare lösning 
då det bara begränsar bilanvändandet inte tar bort det helt. 
 

 Resultatdiskussion 

En bit in i arbetet förstod vi att ett framtida busstorg och en planskild korsning 
inte skulle påverka den stationsnära tomten nämnvärt. Ett framtida busstorg och 
en planskild korsning påverkar inte hur bebyggelsen på tomten anläggs i så 
pass stor utsträckning. Från början antogs kopplingen mellan dessa tre vara 
större, men under arbetets gång så märktes det att kopplingen inte är så stark 
som det först verkade. Detta är främst för att läget på tomten gör att ett 
stationsnära läge uppnås vart än busstorget placeras på tomten. Det är snarare 
anslutning till vägarna och deras lämplighet att köra buss på som påverkar. 
 
Med de ledord som tagits upp i arbetet fås ett visst resultat i analysen. Med 
andra ledord, som exempelvis en ekonomisk aspekt, hade arbetet kunnat 
redovisa ett annat resultat. En ekonomisk aspekt hade fokuserat arbetet i att 
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hitta utformningsförslag som är mer ekonomiskt gynnsamma för kommunen. 
Detta skulle kunna vara små lokala åtgärder som inte skulle vara så 
resurskrävande. 
 
Något annat som hade kunnat påverka resultatet är att det är för få faktorer som 
tagits med i analysen som kan ge ett mer entydigt svar. Dessutom är den 
analys som förts i arbetet av stor hypotetisk grad som baseras på antaganden 
vilket kan vara en felkälla. Det finns däremot en stor mängd tankar och idéer för 
vad som kan anläggas på tomten. Detta står dels för att den stationsnära 
tomten erbjuder så mycket mark och möjligheter. 
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8 Slutsats 

På grund av att den stationsnära tomten är så pass stor finns det många fler 
faktorer som påverkar dess utformning än vad som fokuserats på i arbetet. 
Förutsättningarna finns för att tomten ska kunna leda till att Svalöv växer och 
blir en ort dit människor vill flytta och bosätta sig. Vid förtätning ges fler 
förutsättningar för att kunna ta del av det Svalöv har att erbjuda samtidigt som 
det skapas möjligheter för goda förbindelser lokalt och i region genom ett bra 
kollektivt resesätt.  
 
Svalövs struktur påminner om Teckomatorps vilket gör att en liknande 
utformning av den stationsnära tomten i Svalöv inte är omöjlig. Om viljan att få 
intresset att öka för att resa kollektivt i orten önskas är det viktigt att göra en 
satsning som liknar den i Svedala. Där kommunen har valt att prioritera 
utvecklingen av den stationsnära tomten och därmed få en sekundäreffekt av 
att fler reser kollektivt. Eftersom Svalöv också eftersträvar fler miljövänligare 
transporter för ett långsiktigt och hållbart samhälle är en satsning likt den i 
Svedala att föredra. 
 
Barnens resande till och från skolan är i högsta grad införlivade i 
kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att deras säkerhet beaktas i planerna för 
olika trafiklösningar som planeras. Det är inte bara barnen som har nytta av att 
säkerheten höjs utan alla som vistas i trafiken tar del av de positiva effekterna. 
Om säkerheten redan i ett tidigt skede är god blir lösningarna robustare och 
klarar eventuella trafikökningar i framtiden bättre. 
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9 Framtida forskning 

 Bättre exemplifiering 

Detta arbete kan ses om ett exempel på hur stationsnära områden kan 
utformas eller inte. Vidare kan det undersökas om det som tagits upp i arbetet 
gäller för fler tätorter eller enbart Svalöv. En annan aspekt att forska vidare om 
är hur storleken på orten påverkar prioriteringarna, eftersom mindre tätorter kan 
ha svårt att få full effekt av förtätningsprincipen eftersom det kan vara svårt att 
fylla utrymmen med meningsfulla verksamheter och boenden.  

 Annan prioritering 

Det hade kunnat undersökas på hur den ekonomiskt mest gynnsamma 
utformningen på den stationsnära tomten kunnat påverka prioriteringarna i valet 
av vad som göras på och med tomten. 
 

 Mer aktiv planering för att skapa bättre lösningar på 
stationsnära områden 

Det kan tyckas att kortsiktiga lösningar prioriteras som alla vet inte ger 
långsiktiga positiva effekter vid planerande av stationslägen i mindre orter. Det 
skapas ingen förutsättning mer än att parkera och åka tåg/buss. Det kostar men 
om inget satsas vinns inget heller. Rädslan för att misslyckas är större än viljan 
att skapa förutsättningar för att den lilla orten ska utvecklas till den stora orten. 
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11 Bildförteckning 

 

Figur 1 hämtats från www.google.com 
Grundbilden hämtades på google maps och förestaller den stationsnära tomten i 
Svalöv. Redigerad för att visa var tomten är belägen och storleken. 
 
Figur 2 hämtats från Trivector (2016) 
Bilden är hämtat från en utrednig om busstations lägen och hur det påverkar 
busslinjernas dragning i Svalöv tätort. 
 
Figur 3 hämtats från Trivector (2016) 
Bilden är hämtat från en utrednig om busstations lägen och hur det påverkar 
busslinjernas dragning i Svalöv tätort. 
 
Figur 4 hämtats från Trivector (2016). 
Bilden är hämtat från en utrednig om busstations lägen och hur det påverkar 
busslinjernas dragning i Svalöv tätort.  
 
Figur 5 hämtats från www.google.com. 
Grundbilden hämtades på google maps och förestaller den stationsnära tomten i  
Svalöv. Redigerad för att visa möjliga placeringar av busstorg på tomten. 
 
Figur 6 hämtats från www.google.com 
Grundbilden hämtades på google maps och förestaller den stationsnära tomten i 
Svalöv. Redigerad för att förtydliga zonindelngar enligt Riktsam. 
 

Figur 7 Egen bild. 
Bilden är tagen i Teckomatorp för att visa hur den stationsnära tomtens 
utformning kan se ut. 
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12 Bilaga 

 

 
Höjden på nedfarten, östra sidan  

 (Höjd(Ö𝑠𝑡) − Höjd(𝐽𝑣𝑔)) = 69,8-67,9 = 1,9 meter 

 
Eftersom den fria höjden för gc bör vara 2,4 meter och höjden på 
järnvägskonstruktionen är 2,5 meter blir totala höjden: 
4,3+1,5 = 5,8 meter vilket är den totala höjden från marken till järnvägsspåret 
 
Om planskild korsning anpassas för rullstol blir Lutningen 2 %. 
Lutningen 2 %= vinkeln v= vinkeln 1,15° 
 
Beräkning av längden på nedfarten till den planskilda korsningen ger: 
 

v =  
𝑎

𝑏
: där a=höjden, b= längden och v =vinkeln mellan a och b 

 
För att beräkna längden på lutningen för nedfarten används Pytagoras sats 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2  (c = √𝑎2 + 𝑏2) 

 
Där a= höjden, b= längden och c= längden på nedfarten med lutningen 
 
Längderna på nedfarten östra sidan av järnvägen blir då: 
 

v =  
𝑎

𝑏
 :  tan 1,15° =

5,8

𝑏
  b=

5,8

tan 1,15°
≈ 289 meter 

Efter insättning i Pytagoras (c = √𝑎2 + 𝑏2) ≈ 289 meter 

 

lutning GC rullstol 2 %  1,15° 

lutning GC Cykel 3 %  1,72° 

Max lutning Fordon 6 %  3,43° 

Minsta Frihöjd fordon 4,2 meter  

Minsta Frihöjd GC 2,4 meter  

Höjd bro  1,5 meter  

 Höjd(Jvg) 67,9 meter  

Höjd(Väst) 62,5 meter  

 Höjd(Öst) 69,8 meter  

   

Längd östra sidan med 3 % lutning 190 meter  

Längd västra sidan med 3 % lutning 0 meter  

   

Längd östra sidan med 2 % lutning 289 meter  

Längd västra sidan med 2 % lutning 20 meter  
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Längden på den östra nedfarten av planskilda korsningen blir 289 meter 
 
För att beräkna höjden på nedfarten, västra sidan  

(Höjd(Jvg) − Höjd(Väst)) = 67,9 − 62,5 = 5,4 meter 

 
Minimi höjden för GC är 2,4 + 1,5 = 3,9 meter eftersom 3,9 m < 5,4 m behövs 
det ingen lutning alls för GC-banan.  
 
För att få reda på hur lång nedfarten måste bli för fordon görs följande 
 
Då höjdskillnaden mellan västra sidan och järnvägen är 5,4 meter och det krävs 
5,7 meter för tunga fordon ska komma under järnvägen blir djupet 30 cm detta 
är så lite så lutningen blir i princip obefintlig 
 
Om lutningen anpassas efter cyklister blir lutningen 3 % vilket ger att längden 
på östra nedfarten blir 
 

𝑏 =
5,7

tan 1,72°
≈ 190 meter  

Efter insättning i Pytagoras (c = √𝑎2 + 𝑏2) ≈190 meter 

 
För att beräkna om tunga fordon klarar att ta sig under höjden som krävs för 
dem med längden cyklisterna behöver, görs följande: 
 
Höjden som måste uppnås för den östra sidan blir 
Höjdskillnad: 1,8 meter  frihöjd f: 4,7 meter  höjd järnvägskonstruktion: 1,5 
meter 
 
Ger den totala höjden: a =1,8+4,7+1,5 = 8 meter och Längden b = 190 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 
 

Lutning för fordonstrafiken blir v =  
𝑎

𝑏
=  

8,0

190,0
≈ 4 % vilket ger vinkeln v=2,29°, 

detta skulle  
 
medföra att max lutningen på 6 % som är gällande för tunga fordon klaras. 
 
Längden på vägen för den östra sidan kan då också bli 190 meter för fordon. 
 
 
För att beräkna hur lång nedfarten för den västra sidan av nedfarten behöver bli  
 
Den minsta fria höjden som passagen måste för att tunga fordon skall kunna 
passera under järnvägen blir:  
a= Fri höjd f - Höjdskillnad = 6,2 − 5,4 = 0,8 meter 
 
Med samma lutning som den östra sidan blir längden å den nedfarten för den 
västra sidan 
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v =  
𝑎

𝑏
=  

0,8

tan 2,29
= 20 meter 

Längden på vägen för den västra sidan blir då 20 meter lång. 
 
Lutningarna och fri höjden för fordon har tagits från VGU 2015 och god 
vägstandard valdes för att uppnå en så bra framkomlighet som möjligt. 
Vi har använd oss av följande Program för att få höjderna över havet. 
http://www.sk6lk.se/elev_path.html 
Då vi inte vet hur de förhåller sig till verkligheten kan de vara en källa till 
felmarginaler. Dock så stämmer höjden på järnvägen överens med programmet 
som användes och höjden på järnvägen enligt trafikverkets dokument om 
Söderåsbanan. Därför antog vi att höjderna stämmer någorlunda överens med 
verkligheten. 
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