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När en detaljplan upprättas prövas lämpligheten för området och planen säkerställer
att en rättvis bedömning och avvägning sker mellan allmänna och enskilda intressen.
I plan- och bygglagens 2 kap. 2 § samt i miljöbalkens 3 och 4 kap. anges det att
planläggning ska ske och prövas utifrån en långsiktig, god hushållning med markoch vattenområden. Detta innebär att områdena ska användas för de eller det
ändamål de är mest lämpade för. Det är kommunen som tar fram och antar
detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet.
I detaljplanen ingår en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den juridiska
handlingen som säger vad som är tillåtet att bygga och anlägga på platsen.
Planbeskrivningen innehåller en beskrivning av området och en förklaring av de
ställningstagande som gjorts och en motivering av bestämmelser som gäller i
plankartan. Som underlag till detaljplanen tas ofta olika slags utredningar fram, som
exempelvis en trafikutredning eller en dagvattenutredning.
När detaljplanen har genomgått detaljplaneprocessens olika steg och den inte har
överklagats kallas det att detaljplanen vunnit laga kraft. Detaljplanen blir då gällande
fram till dess att kommunen upphäver, ändrar eller ersätter detaljplanen.

PLANEN I KORTHET
HANDLÄGGNING ENLIGT LAGSTIFTNING
Denna detaljplan är handlagd enligt Plan- och bygglagen (2010:900) med SFS nr:
2020:603 och drivs genom standardförfarande. Denna detaljplan påbörjades i
september 2019 där bestämmelserna för detaljplan mellan 2015-01-02 – 2020-09-30
gäller.
SYFTE
Detaljplanens syfte är att möjliggöra framtida fastighetsbildning, ligga till grund för
kommunens markförvärv inom området samt möjliggöra för en välfungerande
kollektivtrafikanläggning. Detaljplanen redovisar markanvändning inom planområdet i
form av torg, parkering, park och gatunät samt centrumändamål för stationshuset.
Detaljplanen redovisar hur parkering ska anordnas för både cyklar och bilar. Vidare
ingår en redovisning av gång och cykelvägar samt redovisning av hur
bussangöringen ska lösas.
BAKGRUND
Bjuvs kommun har som en av flera kommuner utmed Söderåsbanan och
Lommabanan tecknat avtal om medfinansiering med Trafikverket och Region Skåne
för att möjliggöra för persontågstrafik mellan Åstorp och Malmö. För Bjuvs kommuns
del innebär projektet att bygga ut stationsområdet i Billesholm för kollektivtrafik. I
Billesholm står Trafikverket som ägare till flera fastigheter runt om stationen. Detta
innebär att Trafikverket behöver överlåta dessa fastigheter till Bjuvs kommun för att
utvecklingen ska möjliggöras. Dessa fastigheter behöver överlåtas till Bjuvs kommun
för att möjliggöra kommunens vision med området. bland annat handlar det om att,
utöver persontågstrafik, även utveckla busstrafiken och det lokala gång- och
cykelnätet. När persontågstrafiken drar igång 2021 kommer Billesholms
stationsområde utvecklas till en etablerad knutpunkt för resenärer där Söderåsbanan
och kollektivtrafiken knyts ihop. Resande och boende ska med lätthet ta sig till och
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från Malmö och Öresundsregionen tack vare utvecklingen av den nya
järnvägsstationen med omkringliggande miljö.
HANDLINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med bestämmelser
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Grundkarta (ingår i dokument plankarta)
Undersökning Billesholms stationsområde 2020-03-09
Environmental Due Diligence (EDD inklusive bilagor)
Miljöteknisk markundersökning Billesholms bussgarage
Översiktlig markundersökning 2010
Miljöteknisk markundersökning av Billesholms stationsområde – 200702
Trafikutredning Billesholms stationsområde v1.0
Utformningsförslag 2019-06-05
Antikvarisk förundersökning2

PLANDATA
LÄGE OCH AREA
Billesholms stationsområde ligger centralt i Billesholm. Planområdet är ca 3 hektar
inräknat spårområdet. En del till väster om spårområdet där bland annat Eken ingår,
en del öster om järnvägsområdet där bland annat stationshuset ligger.

Figur 1. Kartan visar planområdet. För mer exakt planområde se plankarta.
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MARKANVÄNDNING OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet ägs idag dels av Bjuvs kommun, dels av Trafikverket dels av Kärnhuset
fastigheter nr 1 AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
ÖVERSIKTSPLAN
I Bjuvs översiktsplan, ÖP 2006, antagen av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 är
delar av planområdet markerat som detaljplanelagd mark. Det finns även delar inom
planområdet som står som öppen mark.
DETALJPLANER
För planområdet gäller följande detaljplaner;
1 Förslag till styckningsplan för delar av fastigheten Skinneholm 23:1 samt för
kronoegendomen Billesholms gård nr 1,
2 Förslag till Byggnadsplan för område kring skolan i Billesholm. Billesholms
kommun, Malmöhus län från 1960.
3 Förslag till byggnadsplan för område vid kommunalhuset i Billesholm,
Billesholms kommun, Malmöhus län från 1960.
4 Detaljplan för del av Billesholms gård 1:5 Billesholms stationshus i Billesholm,
Bjuvs kommun.
Utdrag ur gällande detaljplaner

Plan 1.

Plan 2.

Plan 3.

Plan 4.

Gällande detaljplaner upphör att gälla inom planområdets gränser i samband med att
denna detaljplan vinner laga kraft.
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KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT
Vision 2030
Vision 2030, antagen av kommunfullmäktige 2016-11-24, §128, anger bland annat
under rubriken Puls i tryggheten att:
”Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i förändring”,
under rubriken Kraft i nyskapande att ”Vi vågar vara nyskapande och endast det
bästa är gott nog för människorna i Bjuvs kommun”, Under rubriken Jämlikhet i
olikhet – ”Vi bygger broar mellan generationer och verksamheter, över geografiska
och kulturella gränser” Under rubriken Nästa generation i fokus – ”Vi har gjort det
enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital infrastruktur och väl
utbyggda kommunikationer skapar möjligheter att arbeta och verka hemma som
borta” Detaljplanen möjliggör för utformning, enligt framtaget utformningsförslag från
ÅF numera AFRY (och i denna handling fortsättningsvis refererat som AFRY) på
uppdrag av Bjuvs kommun, som bygger på visionens fyra ovannämnda byggstenar.
Dagvattenpolicy
Kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, anger att
vid planering av nya områden ska dagvatten i första hand fördröjas genom lokalt
omhändertagande.
Dagvattenplan
Kommunens dagvattenplan, antagen av kommunfullmäktige 2018-01-25 anger att
dagvattenplanen ska utgöra ett operativt dokument för både NSVA och Bjuvs
kommun samt presentera en långsiktig plan för dagvattenhantering. Planen har
framtagits utifrån kommunens dagvattenpolicy samt vattendirektivet.
Kulturmiljö
Bjuvs kommun har i kommunfullmäktige 1998-10-29, § 87, antagit en Bevarandeplan
för hela kommunen med riktlinjer för kulturmiljön och hur den ska bevaras.
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PLANFÖRSLAG
PLANFÖRSLAGET INNEFATTAR
Detaljplanen möjliggör för:
•

Marköverlåtelse mellan kommunen och Trafikverket och Kärnfastigheter nr 1
AB och kommunen.

•

Ny fastighetsbildning av Bjuvs kommuns övertagna fastigheter.

•

Ändrad markanvändning i delar av planen.

•

Nytt stationsområde.

•

Ny park, bevarande av Eken och centrumverksamhet för stationshuset.

Plankarta.

Planbestämmelser.
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Huvudsyftet för denna detaljplan är att möjliggöra och säkerställa den
marköverlåtelse som sker mellan Bjuvs kommun, Trafikverket och Kärnhuset
fastigheter nr 1 AB. Genom detta sätt kommer ny fastighetsbildning av överlåtna
fastigheter möjliggöras där delar av planområdet kommer får ändrad
markanvändning. Med tanke på att planområdet inrymmer gång- och cykeltunneln
centralt i stationsområdet, kommer det krävas tredimensionell fastighetsbildning och
bestämmas mellan parterna.
FÖRÄNDRINGAR FRÅN GRANSKNING TILL ANTAGANDE
Planområdet har efter Länsstyrelsens granskningsyttrande justerats ytterligare för att
förtydliga användningen på de ytor som berörs av risker kopplat till människors hälsa
och säkerhet, kopplingen till riksintresset, samt de platser som inte ska bjuda in till
stadigvarande vistelse.
Bestämmelserna som reglerar centrumändamål och torgändamål har sedan
granskningen utvecklats och förtydligats. Detta har gjorts för att säkerställa att risker
kopplade till människors hälsa och säkerhet minimeras så långt det är möjligt.
Plankartan visar nu tydligare att syftet bakom dessa bestämmelser inte är att inbjuda
till stadigvarande vistelse då risken för människors hälsa och säkerhet kan öka vid en
ökad exponering. Likaså har torganvändningen på båda sidor närmast gång-och
cykeltunneln ersatts med gånganvändning för att inte bjuda in till stadigvarande
vistelse.
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Figuren visar utformningsförslag över större delar av stationsområdet.

Ovanstående figur illustrerar hur stationsområdet kan utvecklas i enlighet med
detaljplanen.
BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ
Inom detaljplanen förekommer det ett antal platser som är värda att bevara med en
särskilt värdefull, enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde. Dessa platser finns
redovisade i Bjuvs kommuns bevarandeplan från 1998.
Bland de som omnämns i bevarandeplanen är Billesholms stationshus byggd 1876 i
gult tegel med röda ornament för vilken det även har utförts en antikvarisk
förundersökning. Andra platser inom planområdet som utpekats som särskilt
värdefulla enskilda miljöer med högt kulturhistoriskt värde är platsen ”Skarpa hörn”
med den gamla Eken.
Detaljplanen kommer inte att medföra någon negativ inverkan på bebyggelsen kring
Billesholms stationsområde. Detaljplanen kommer inte att tillföra någon byggrätt inom
planområdet. Bortsett från stationshuset och Trafikverkets egna teknikbyggnader
inrymmer inte detaljplanen någon bebyggelse. Detaljplanen kommer däremot
medverka till att rörelseflödena i anslutning till stationsområdet ökar eftersom
persontågstrafiken återupptas och att stationen tydliggörs även som en knutpunkt för
kollektivtrafiken. Även utvecklingen av gång- och cykelvägar i området kommer att
bidra till högre rörelseflöden.
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Stationshuset
Bestämmelsen C för Billesholms stationshus har i detaljplanen utvecklats från
granskningen till C1. Bestämmelsen C1 innebär att användningen C, för Centrum, får
förekomma på den angivna byggnaden med tillägg att hotell eller vandrarhem inte får
förekomma. Denna bestämmelse har förtydligats just för att begränsa stadigvarande
vistelse på platsen och samtidigt minimera människors exponering för risker
kopplade till stationsområdet. Då användningsbestämmelsen C möjliggör även hotell
och vandrarhem med övernattningar och sovande gäster har denna bestämmelse
justerats till att inte omfatta dessa då kommunen finner att det inte är lämpligt att
uppmuntra till att människor som inte känner till området uppehåller sig på en för dem
okänd plats i ej vaket tillstånd. Enligt MSB:s, (tidigare Statens räddningsverk) och
Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell,
pensionat, vandrarhem eller liknande anläggningar från 2008 kan Hotell, vandrarhem
och liknande verksamheter kan medföra risker för uppkomst eller spridning av
bränder. Detta i kombination med att övernattande gäster riskerar att inte ha god
kännedom om brandskyddsreglerna och omkringliggande miljön som i sin tur
påverkar möjligheterna för snabb utrymning av människor från bränder och
olycksplatser. Kommunen bedömer därför att det är ytterst väsentligt att avråda från
stadigvarande vistelse i området varför planbestämmelserna på plankartan har
förtydligats.
Till denna användningsbestämmelse hör egenskapsbestämmelsen q1 för att skydda
byggnaden och säkerställa att den bevaras. Bestämmelsen q1 skyddar byggnadens
kulturella och arkitektoniska värden och ser till att dessa bevaras och inte förvanskas.
Med byggnaden avses hela byggnadens exteriör och dess skärmtak. Denna
byggnad är bevarandevärd och behöver skyddas eftersom Billesholms stationshus är
en av traktens äldsta byggnader med stort värde för Billesholms historia och
Billesholm invånare. För att tydligare precisera de byggnadsdetaljer, material och
karaktärsdrag som inte ska förvanskas har nedanstående bestämmelser tillkommit.
q2 Färgsättningen på fönster och dörrar ska fortsättningsvis genomgående vara
grönmålade alternativt målade i ockragult. Vid målning ska en NCS mätning föredras
för att säkerställa att färgsättningens komposition och nyanser stämmer överens med
de delar av huset som inte målas om. Ursprunglig fasad och dekorativa element ska
bibehållas.
q3 I det fall det behöver ske ändringar i materialvalet ska valet vara av trä till dörrar
och fönster och plåt till fönsterbrädor.
q4 I det fall det behöver ske ändringar ska takmaterialet vara enkupiga takpannor av
rött tegel samt rödmålad plåt till takkuporna.
För att säkerställa att rivningsförbudet av byggnaden har planbestämmelsen med
beteckningen r tillkommit. Beteckningen säkerställer att byggnaden inte får rivas.
Det är viktigt att för framtida upprustningar av entréer bibehålla dörrar och fönster så i
så lång utsträckning som möjligt.
För vidare beskrivning av Billesholms stationshus se ”Antikvarisk förundersökning
Billesholms station” som är en av handlingarna i denna detaljplan.
Det har även tillkommit en egenskapsbestämmelse p1 som innebär att entréer måste
placeras bort från stationsbyggnadens långsida som vetter direkt mot järnvägen.
Denna bestämmelse har tillkommit för att förtydliga styrningen av entréerna och
rörelsestråken bort från stationshusets västra del närmast spåren.
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Eken och ”Skarpa hörn”
Eken med platsen ”Skarpa hörn” har under decennier fungerat som mötes- och
samlingsplats för Billesholmsborna. Det var på denna plats som både sport- och
nöjesentusiaster samlades och analyserade sina verksamheter.

Bilden visar Eken i Billesholms station.

Särskilt värdefulla enskilda miljöer med högt
kulturhistoriskt värde utpekade i Bjuvs kommuns
bevarandeplan.

Eken med omkringliggande miljö har
säkerställts på plankartan som en särskilt
skyddsvärd ek med bestämmelsen trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör
en säkerhetsrisk. Detaljplanen har tagit hänsyn till Ekens storlek och intilliggande
miljö därav har det tillkommit en egenskapsyta i parkområdet. Detta tillsammans med
en administrativ bestämmelse att marklov krävs för trädfällning säkerställer Ekens
bevarandestatus.

GRÖNSTRUKTUR
Detaljplanen möjliggör för ny grönyta i form av ett parkområde på västra sidan av
planområdet. Utifrån utformningsförslaget kommer vegetation att tillföras i både
anslutning till ramperna och de områden som omfattas av torgytor och parkeringsytor
samt utmed gator. Även Eken är en väsentlig del av stationsområdets grönstruktur.
Trädplanteringar
All plantering av träd och annan växtlighet som
ska planteras i enlighet med detaljplanen och
utformningsförslaget bör ske med ett avstånd om
minst 15 meter från spårmitt för mindre träd och
ett större avstånd för större träd. Detta måste
beaktas eftersom träd och växtlighet kan orsaka
konflikt gällande elsäkerhetsbestämmelser. Träd
utmed järnvägen kan även orsaka olyckor när de
faller eller kan påverka anläggningen med sina
grenar. Hänsyn behöver tas till detta även vid ny
plantering i framtiden.

Trädplantering utmed järnväg. Källa:
Trafikverket.
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GATOR OCH TRAFIK
Inga nya gator kommer att tillkomma i detaljplanen. Gatustrukturen som finns med de
befintliga gång- och cykelvägarna kommer att utvecklas. På så sätt bidrar
detaljplanen till att rörelsemönstren och tillgängligheten i området ökar. I led med
denna utveckling räknar Bjuvs kommun med att resandet kommer att öka och
kommunen planerar för både busshållplatser för linjetrafik samt ersättningstrafik.
Gator, gång och torg
Efter granskningen har bestämmelsen TORG ändrats till TORG1. Bestämmelsen
innebär att användningen TORG får förekomma på den angivna platsen med tillägg
att torghandel, kiosker, uteserveringar och andra verksamheter som inbjuder till
stadigvarande vistelse och på det sättet kan riskera att utsätta människor för fara
kopplat till hälsa och säkerhet ej får finnas mellan 0–15 meter från
huvudnormalspårens spårmitt. Ramperna som leder till gång- och cykeltunneln har
fått bestämmelsen GÅNG1 som förtydligar att dessa enbart är gångramper med
ingen tillhörande byggrätt.
Detaljplanen möjliggör genom sin utformning att Trafikverket får angöring till sin
fastighet som innefattar järnvägsområdet genom att det har införts allmänna platser
med kommunalt huvudmannaskap. Detta i form av gator på den västra delen av
planområdet, Storgatan samt Magasingatan som båda tangerar järnvägsområdet och
möjliggör för att Trafikverket ska komma åt sin fastighet från den västra sidan.
Även på den östra sidan har det införts allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap i form av torg, med parkering som egenskapsbestämmelse, som
tangerar järnvägsområdet och möjliggör för Trafikverket att få åtkomst till sin
fastighet.
I anslutning till denna parkeringsyta i sydöst har det tillkommit en bestämmelse om
GÅNG då det inte får förekomma parkeringsplatser mellan 10 meter från spårmitt och
vägkantlinje. Bestämmelsen säkrar detta samtidigt som gångtrafikanter och
snöröjningsfordon fortfarande har åtkomst till ytan.
Förutom tekniska anläggningar samt busshållplatser för att möjliggöra en effektiv och
attraktiv bytespunkt ska det inte placeras ny bebyggelse inom torgytor som är inom
0–15 meter från huvudnormalspårens spårmitt.
I Trafikutredning Billesholms stationsområde från 2018-01-18 föreslås tre
hållplatslägen som bedöms som tillräckliga för både linjetrafik och ersättningstrafik. I
anslutning till hållplatsen föreslås bland annat 80 cykelparkeringar, 35 bilparkeringar
(varav 2 för rörelsehindrade). Några av utredningens slutsatser är bland annat att
merparten av dessa cykelparkeringsplatser bör anläggas i så nära anslutning till
stationsuppgångarna som möjligt. Dessa cykelparkeringsplatser bör anläggas på den
västra sidan av stationsområdet. Vägarna bör justeras och anläggas för att
möjliggöra trafiksäkerhet och cykelparkering. Gatornas utformning på den västra
sidan behöver justeras för att det ska kunna anläggas GC-vägar eller
trafikseparering. Hållplatsen bör rymma två bussar i norrgående riktning och en buss
i södergående riktning. Hållplatsen föreslås även anläggas så nära tågperrongen
som möjligt men av utrymmningskrav och trafiksäkerhet måste den placeras där det
finns utrymme och där trafikflödet inte medför något negativt ur trafiksäkerhet och
tillgänglighet. I utredningen framkommer det bland annat att om förslaget genomförs
bör parkeringsbehoven tillgodoses på ett tillfredsställande sätt.
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3d- ändamål
Trafikverket äger och sköter tunnelkonstruktionen och kommer fortsättningsvis att
göra det. Detta eftersom tunnelkonstruktionen är en del av spårområdet. För att lösa
frågan kring gång- och cykeltunneln vid stationen på bästa sätt regleras detta i denna
detaljplan med tredimensionella bestämmelser. Detta för att på så vis garantera
allmänhetens tillgång till tunneln. Regleringen gör att passagen genom tunneln förblir
allmän då kommunen kommer att äga gc-tunneln och passagen genom tunneln.
Tillgängligheten för skötseln och driften av passagen genom gång -och cykeltunneln
säkerställs av berörd myndighet inom kommunen.
Parkering
Det kommer att tillkomma en parkeringsyta för bilar på planområdets östra sida söder
om där bussarnas nya vändplats kommer att anläggas. Vid anordnandet av
parkeringsplatser ska hänsyn tas till att det ej får förekomma vare sig parkering eller
körbar yta inom ett avstånd av 10 meter från spårmitt. Förutom oskyddade trafikanter
ska enbart snöröjningsfordon kunna ta sig upp på östra plattformen från
parkeringsplatsen. För stationens resenärer kommer det även att finnas möjlighet att
parkera sina fordon utanför planområdet, på befintligt torg och parkering i nordöst.
STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller och trafik
Planområdet trafikeras idag av godståg och regiontrafik. Det medför att det
förekommer buller på olika nivåer. Detaljplanen kommer inte medge någon ökad
byggrätt i området för bostäder och därmed inte bjuda in till stadigvarande vistelse.
Buller kommer inte heller att regleras på plankarta. Därmed kommer inte någon
bullerutredning att behövas.
Risker, järnväg och farligt gods
För att säkerställa människors hälsa och säkerhet vid exponering i stationsområdet
har det tillkommit nya planbestämmelser på plankartan. Dessa är kopplade till de
risker som kan uppstå vid olyckor med för farligt gods. Det har även i denna
planbeskrivning förtydligats när det gäller sambandet mellan risker för farligt gods
kopplade till järnvägen och människors exponering i området. Med bakgrund av den
risk som kan tänkas uppstå på kvartersmarken för centrum samt torganvändningen
har riskreducerande åtgärder införts på plankartan med bestämmelser ”ej
stadigvarande vistelse” och ”ej hotell och vandrarhem”. Dessa ytor har utvecklats för
att bemöta kraven som ställts. För stationsbyggnaden har egenskapsbestämmelsen
om placering av entréer tillkommit för att styra människor bort från spårområdet.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
Detaljplanen kommer att medföra att det krävs dagvattenhantering för några av
områdena inom planområdet. För att hantera detta kommer Bjuvs kommun arbeta
utifrån de riktlinjer som framkommer i dagvattenpolicyn. Bjuvs kommun presenterar
genom sitt utformningsförslag enligt ovan hur dagvattenhanteringen kommer att ske
enligt dagvattenpolicyn. Detta genom att olika typer av åtgärder såsom exempelvis
raingardens, skelettjord och vegetationsytor.
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Kartbilden till vänster visar blåmarkerade
områden i utformningsförslaget där
ytorna som är avsedda för hantering av
dagvattnet har inringats.

tänkta marköverlåtelsen.

NSVA får tillgång till pumpstation genom
utformningsplan och detaljplan. Syftet
med pumpstationen är att den ska säkra
möjligheten att pumpa bort vatten vid
eventuella översvämningar. Idag ligger
pumpstationen på kvartersmark för
järnvägsområde men NSVA sköter
driften och underhållet av denna
pumpstation, enligt avtal mellan
kommunen och Trafikverket från 2014.
Detta är även något som NSVA
fortsättningsvis kommer att göra då
pumpstationen kommer att övertas av
Bjuvs kommun i samband med den

Dagvattenhanteringen för planområdet behöver ske på ett sätt som gör att
miljökvalitetsnormerna för vatten efterföljs och inte riskerar att överskridas.
Planområdet ingår i befintligt vattenskyddsområde för Billesholms tätort och hänsyn
behöver tas till detta vid hanteringen av dagvattnet.
Markförlagda och luftburna ledningar
Inom planområdet förekommer det både markförlagda men även luftburna ledningar.
Operatörerna för dessa ledningar önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
kabelanläggningar i nuvarande läge för att undvika att det uppstår olägenheter och
kostnader i samband med flyttning av dessa. Alla undanflyttningsåtgärder eller
åtgärder för att skydda dessa för att möjliggöra exploatering som operatörerna
tvingas vidta förutsätter de att den part som initierar åtgärden även bekostar dem.
När det gäller markförlagda ledningar i området finns, mer specifikt
gasdistributionsledningar, ska Energigasnormens regler som anger minsta
skyddsavstånd vid grävning implementeras. Plantering av träd bör ej ske närmare än
2,5 meter till gasledning och för att minska risken för skador på träd i samband med
eventuella framtida arbeten rekommenderas att träd i närheten förses med rotskydd.
Alla ledningar hamnar inom område för allmän platsmark vilket gör att de inte
behöver regleras med u-områden.
Brandposter
Det finns en brandpost i korsningen Järnvägsgatan- Jens Billes Gata, ca 40 meter
från planområdet.
Avfall
Eventuellt förekommande servicelokaler inom planområdet ska ha kärl för
hushållsavfall och dessa ska placeras mot körbar väg där möjligheten till säker utfart
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säkras för renhållningsfordonen. Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda
riktningarna förekommer.

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
NATUR, GEOTEKNIK OCH KULTUR
Naturvårdsprogram
Sydöst om detaljplanen ligger ett parkliknande område kallat Ekhaga som består av
gamla ekar, bokar och avenbokar i en välskött gräsmatta. På dessa träd växer
skyddsvärda lavar och svampar. Detta område har naturtypen park.
Till Ekhaga gränsar Billesholms ädellövskog som domineras av gamla ekar men där
det även finns andra trädslag såsom bok, avenbok och alträd. Skogen är ett viktigt
rekreationsområde med närhet till tätorten. Den är även värdefull för floran och
faunan i Billesholm. Detta område har naturtypen ädellövskog.
Dessa båda områden har i naturvårdsprogrammets objektbeskrivning
naturvärdesklass 2 vilket innebär att de har ett påtagligt biotopvärde med påtagliga
eller höga artvärden. För utförligare beskrivning se Bjuv kommuns
naturvårdsprogram.
Mark och vegetation
Marken i det föreslagna planområdet består till stor del av relativt hårdgjorda ytor
samt järnvägsområde. På den östra sidan där Billesholms stationshus ligger finns det
vegetation som ska bevaras och marken varierar mellan hårdgjorda ytor och
grusytor.
Den västra sidan av stationsområdet inrymmer Eken med platsen ”Skarpa hörn”,
hårdgjorda ytor samt en grusyta norr om Ekens placering.
Norr om planområdet rinner Möllebäcken som är ett biflöde till Vege å. Bäcken börjar
i Ekeby och rinner genom ett par mindre biflöden norrut mot Södra Vram, genom
Billesholm och mynnar ut i Vege å vid Fälleberga. Vid en bottenfaunaundersökning
år 2014 som Söderåsens miljöförbund utfört bedömdes bäcken ha allmänt
naturvärde.
Parker
Planområdet har idag Eken som en mötesplats.
Geotekniska förhållanden
Geologi
Det har framtagits en EDD (Environmental, Due Diligence) för Billesholms
stationsområde av Bjuvs kommun genom AFRY. I den markundersökningen
framkommer att jordarterna mull, sand, grus, silt, lera, grusig sand och lermorän
påträffats mellan en och fyra meter från markytan.
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Figur 7. Kartan visar de olika jordarter som förekommer i Billesholms stationsområde.

Gruvgångar
Inom planområdet förekommer äldre gruvgångar. I Riskbedömning av gruvgångar
från 2017 framtagen av WSP på uppdrag av Bjuvs kommun framkommer att
gruvgångarna som ligger inom planområdet klassas som klass 2 områden där man
brutit kol på medelstora djup på 15–35 meter på en nivå. Byggnation och
uppfyllnader inom området kommer genom lastutbredning och valvverkan att ha en
försumbar inverkan på gruvgångarnas stabilitet på dessa djup. När gruvgångarna
utnyttjades och dränerades var belastningen på systemet betydligt större än när
systemet är vattenfyllt. Risk för skadliga sättningar på grund av genomförd detaljplan
bedöms därför inte föreligga.
Förorenad mark
Idag förekommer det inga verksamheter på planområdet som på något sätt bidrar till
att marken förorenas. Dock förekommer det förorenade områden inom planområdet
som har är utredda i den senaste utredningen Miljöteknisk markundersökning av
Billesholms stationsområde 2020-07-02. Dessa föroreningar kopplas till platsens
historiska funktion. Mer information och ytterligare beskrivning finns under MÖJLIGA
KONSEKVENSER, MARK, LUFT OCH VATTEN Markföroreningar.
Kulturvärden och fornlämningar
Ett antal platser i Billesholms stationsområde är utpekade som särskilt värdefull
enskild miljö med högt kulturhistoriskt värde. Dessa platser är utpekade i Bjuvs
bevarandeplan som bevarandevärda kulturmiljöer, antagen av kommunfullmäktige,
1998-10-29, § 87 och därmed viktiga att bevara.
Enligt Riksantikvarieämbetets databas förekommer inga fornlämningar i Billesholms
stationsområde. Billesholms kungsgård är en lämning av arten bytomt/gårdstomt som
enligt Riksantikvarieämbetet indikeras av kulturlager, husgrunder eller andra
lämningar samt att den är varaktigt övergiven. Gårdens fornlämningsstatus påverkar
inte planområdet.
Inga kända fornlämningar berörs inom planområdet. Påträffas fornlämningar i
samband med markarbetena ska arbetet omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen
underrättas enligt 2 kap 10§ Kulturmiljölagen.
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BEBYGGELSEOMRÅDEN
Bostäder, verksamhet och service
Samhället Billesholm växte fram som ett resultat ur Vrams kolfält och gruvindustrins
expansion. Området kring Billesholms stationsområde kännetecknas av äldre
fristående villor i en till två våningar från senare delen av 1800-talet.
I området idag förekommer det huvudsakligen bostäder runt stationsområdet. Utöver
stationen är servicen idag begränsad runt stationsområdet till en fotvårdssalong. Det
finns en servicebutik i korsningen Västergatan och Storgatan. Huset har tidigare varit
Billesholms biograf.

Figur 8. Bebyggelse i den östra delen av
planområdet.

Figur 9. Billesholms stationshus uppförd 1876 i
samband med den första järnvägsförbindelsen.

GATOR OCH TRAFIK
Trafikutredning Billesholms stationsområde 2018-01-18 framtagen av AFRY på
uppdrag av Bjuvs kommun har tagits fram för att klargöra hur stationsområdet kan
tillgängliggöras för alla trafikslag. Utredningen analyserar var i orten resorna startas
och med vilka trafikslag. Av analysen går det att se att största andelen resor startar i
västra Billesholm, framförallt i sydvästra delen. Det skulle i sin tur motivera för
anläggning av busshållplatsen på västra sidan men då befintligt vägnät inte är
anpassat för busstrafik och att det saknas utrymme som hanterar linjestrukturen som
Billesholm har idag, rekommenderas istället en hållplats strax söder om
stationshuset, på den östra sidan. Det kommer i sin tur leda till att en tydligare
knutpunkt skapas kring stationshuset och att tillgängligheten till hållplatsen blir god
för invånare på i den västra och östra Billesholm. I utredningen framgår även att gång
och cykeltrafiken både öster och väster om järnvägen behöver trafiksepareras från
biltrafiken.
Gatunät
Huvudgatorna är Järnvägsgatan på östra sidan, där stationsbyggnaden ligger idag,
och Storgatan på västra sidan, där Eken finns. Anslutande gator till Järnvägsgatan är
Bäckstigen, Villagatan och Jens Billes gata. På den västra sidan är ansluter
Magasingatan, Skolgatan och Västergatan till Storgatan.
Gång, cykel och mopedtrafik
Inom planområdet finns idag en färdigställd gång- och cykeltunnel med ramper på
vardera sida av järnvägsområdet.
Bortsett från en gång- och cykelväg norr om den västra delen av planområdet som
löper norrut mot Kungsgårdsvägen, är gång- och cykelnätet inte utvecklat i centrala
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Billesholm. I övrigt samsas fotgängare, cyklister och bilister i de befintliga vägarna.
Ovanstående behöver utvecklas enligt trafikutredningen.
Kollektivtrafik
Området trafikeras idag av linje 230 Billesholm-Teckomatorp samt linje 250
Helsingborg-Ekeby (via Billesholm). Idag finns det busshållplatser utmed
Järnvägsgatan ett par meter norr om stationshuset. Enligt nuvarande plan kommer
området att trafikeras av persontågstrafiken mellan Åstorp och Malmö via Lomma
från och med december 2021.
Riksintresse för kommunikationer
Delar av planområdet ingår i Trafikverkets järnvägsområde som är en del av
godsstråket genom Skåne som sträcker sig mellan Ängelholm och Trelleborg som
ingår i det strategiska godsnätet och utgör en viktig länk i det internationella
godstransportnätet. Stråket består av elektrifierade enkelspår. Idag trafikeras enbart
vissa delar av banan av persontåg.
Parkering
Idag sker parkering inom det befintliga gatunätet och på den grusade ytan vid Eken.
STÖRNINGAR, HÄLSA OCH SÄKERHET
Buller och trafik
Buller definieras som ett oönskat ljud som mäts i decibel. Det ljud som uppfattas av
människan mäts normalt i decibel(A) och bullerskalan är logaritmisk. Den bullernivå
som beräknas i ett genomsnitt per dygn kallas för ekvivalent bullernivå. Enligt
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, bör inte den
ekvivalenta bullernivån vid fasad överstiga 60 dB(A).
Naturvårdsverket har angett följande riktvärden för buller från vägtrafik;
Buller från vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och dagvatten
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och
dagvatten och det förekommer ledningar som NSVA sköter driften på.
Bjuv kommuns dagvattenpolicy tar upp att vid ny- och ombyggnation på kommunal,
samfälld och privat mark ska exploateringen följa åtta riktlinjer. Dessa berör bland
annat utformning av säkerhetsskäl, hantering av dagvatten som en resurs,
utformning med hänsyn taget till platsens förutsättningar, att föroreningar ska
begränsas vid källan, att dagvattensystemen ska utformas så att föroreningarna bryts
ner och avskiljs under vattnets väg till recipienten.
Vidare framgår det av dagvattenpolicyn att den naturliga vattenbalansen ska i
möjligaste mån bibehållas, att dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att
belastningen på nätet och recipienten begränsas samt att ledningarna ska
dimensioneras enligt Svenskt Vattens anvisningar med hänsyn till klimatets
förändringar. Detaljplanen kommer att medföra att vissa hårdgjorda ytor tillkommer.
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Därmed krävs att lämpliga åtgärder vidtas för att minska belastningen på
dagvattennätet samt möjliggöra utjämning av flödestoppar.
Markförlagda och luftburna ledningar
Det förekommer både markförlagda och luftburna ledningar över det området som
ingår i detaljplanen. Ledningarna är elledningar, gasledningar, samt ledningar för
telefoni och bredband. Vatten- och avloppsledningar finns inte med i kartbilden
nedan. För information kring vatten- och avloppsledningar bör NSVA kontaktas.
Figuren till vänster visar befintliga ledningar
som finns över området. Dessa ledningar är
inte kvalitetssäkrade. I samband med denna
detaljplan har det utförts en ledningskoll.
Ytterligare ledningskoll behöver dock utföras
innan projekteringsskedets start för att
säkerställa ledningarnas status.

Figur 10. Befintliga ledningar.

Elektriska och magnetiska fält
Järnvägsspårens elledningar och elstolpar löper genom planområdet på Trafikverkets
järnvägsområde. Dessa kommer inte att utökas i anslutning till kommande
persontågtrafik. Hänsyn ska i detaljplan tas till elsäkerhetsregler och föreskrifter av
magnetiska fält.

MÖJLIGA KONSEKVENSER

MARK, LUFT OCH VATTEN
Markföroreningar
Det har tidigare utförts en omfattande EDD (Environment Due Diligence)
”Environmental Due Diligence avseende fastigheterna Billesholms Gård 1:3, 1:8 samt
del av Billesholms gård 1:5 i Bjuvs kommun” från 2018-04-09 med tillhörande
utredningar för Billesholms stationsområde. I den fastslogs att det förekommer
markföroreningar på delar av det tilltänkta planområdet. Länsstyrelsen har under
samrådstiden granskat den utförda EDD:n och bedömt den som en översiktlig
utredning varför en mer detaljerad undersökning i området har efterfrågats för att
kunna bedöma föroreningssituationen. En ny utredning har därför tagits fram enligt
länsstyrelsens önskemål och sammanfattats i rapporten Miljöteknisk
markundersökning av Billesholms Gård 1:63 och 1:201 samt på delar av Billesholms
Gård 1:3, 1:5, 1:8, 1:163 och 9:92. Fokus i utredningen har legat på provtagningar av
ytliga jordlager samt de områden som planeras för park och centrum. Angreppsättet i
rapporten har utgått från de synpunkter som framkommit i Länsstyrelsens
samrådsyttrande. I undersökningen har det totalt utförts 22 provtagningar genom 14
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provgropar och åtta borrpunkter. Alla dessa provtagningar har jämförts med
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenade områden.
Naturvårdsverket har tagit fram en riktvärdesmodell för att beräkna generella
riktvärden för känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning. Dessa
riktvärden anger föroreningshalterna i marken under vilka risken för negativa effekter
på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabla. Följande gäller för
dessa två typer av markanvändning:
• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.
Känslig markanvändning gäller generellt för mark som ska planeras och byggas
bostäder på.
• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till exempelvis kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper
antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn
och äldre antas vistas tillfälligt inom området.
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre
känslig markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten
skyddas.
• Farligt avfall, FA, är det ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller
är skyldig att göra sig av med. Detta innebär att när jord grävs upp och producerar
schaktmassor så övergår jorden till att bli ett avfall enligt svensk lagstiftning. Avfallet
kategoriseras enligt (FA) som farligt avfall och (IFA) icke- farligt avfall och kan endast
mellanlagras, återvinnas eller deponeras.
Tabellen nedan sammanfattar vilka ämnen som överskrider riktvärdena för KM, MKM
eller FA (farligt avfall) i de olika provpunkterna och provgroparna. Kartbilden nedan
visar de totala tagna provpunkterna och provgroparna. Nio av dessa värden har
överskridit naturvårdsverkets riktvärden där i en av dessa nio kommer det att krävas
sanering. Torget i den nordvästra delen av planområdet i samrådshandlingen, som
enligt den senaste miljötekniska markundersökningen kommer att behöva saneras,
har utgått från planområdet och ligger numera utanför denna detaljplan. Likaså gäller
parkområdet i sydväst, söder om Eken.
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Utredningen ger en god bild av hur
föroreningssituationen ser ut bland ytliga
jordlager inom planområdet. Planområdet är
tänkt att användas som park, torg och
parkering, där enbart korttidsvistelse kommer
att ske. Detta bortsett från stationsområdet där
markanvändningen C innebär att deltidsvistelse kan komma att ske. När det gäller
exponeringen av föroreningarna i området antas dessa vara låga då exponeringen
sker under en betydligt kortare tid. Tiden blir den avgörande parametern.
Sammantaget visar den utförda miljötekniska markundersökningen att den
föreslagna markanvändningen i detaljplanen kan tillämpas.
Vid exploatering och anläggning av parkområdet, torget och parkeringen bör risken
för negativa hälsoeffekter minimeras. Förorenade jordmassor ska hanteras genom
schaktsanering eller annan lämplig metod som i sin tur hindrar att människor kommer
i kontakt med dessa föroreningar. Detta är något som bestäms mer i detalj under
genomförandefasen.
Dagvatten
Höjdsättningen av planområdet ska vara sådant att större regn kan hanteras utan att
byggnader eller ytor svämmas över.
Översvämningsrisk
Detaljplanen kommer att medföra att vissa hårdgjorda ytor tillkommer men den
sammantagna bedömningen är att de åtgärder (raingardens, skelettjordar och andra
typer av vegetationsytor) som kommer att krävas för dagvattenhanteringen är
tillräckliga för att översvämningsrisker ska undvikas.
HÄLSA OCH SÄKERHET
Skyddszon
I översiktsplanen bedömde kommunen utifrån då rådande förhållanden att
skyddsavståndet till Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER ska ligga på 500 meter.
Dock bedöms detta avstånd inte längre vara aktuellt för Saint-Gobain Sweden AB
ISOVERS verksamhetsområde då nya riktlinjer för skyddsavstånd tillkommit samt att
verksamheten har förändrats. Utredningen ”Analys av skyddszoner runt befintliga
industrier centralt i ett samhälle” från 1997 visar skyddszonerna som betydligt mer
avgränsade. Det framkommer även i utredningen att riskområdet inte är satt från
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riskkällan utan utifrån områdets ytterkant. Det bör även påpekas att Saint-Gobain
Sweden AB, ISOVER genom åren har gjort förbättringar i sin verksamhet.
Arbetsgruppen bakom utredningen har därav dragit slutsatsen i samråd med
Länsstyrelsen att skyddsavståndet halveras från 600 meter till 300 meter. Studien
visar även att direkta hälso- och egendomsrisker utanför en zon om 200 resp. 300
meter inte behöver befaras.
Industribuller
Det förekommer buller främst från Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER,
och de lastbilar som trafikerar deras verksamhet. I samband med denna detaljplan
har det inte utförts någon bullerutredning för att få mer exakta värden då planområdet
inte kommer att inrymma bostäder.
Buller från väg och järnväg
Planområdet ligger centralt och innefattar förutom av centrala gator även
Trafikverkets järnvägsområde. Järnvägsområdet är en del av sträckan Godsstråket
genom Skåne. Planförslagets markanvändning syftar inte till att förse området med
bostäder vilket medför att bullerstörningarna får anses vara acceptabla. Enligt
Trafikutredningen antas det ske 623 resor per dag i Billesholms station 2030. Av
dessa sker 416 resor med tåg och 207 med buss där hälften av resenärerna antas
vara bosatta i Billesholm.
Idag utgörs tågtrafiken av 16 godståg per dygn och kommunen anser att liten del av
buller löper igenom planområdet. Enligt Trafikverkets prognos kommer det år 2030
att gå 16 godståg och 38 Pågatåg på banan per dag. Baserat på det underlag som
framkommit i Trafikutredning Billesholms stationsområde v1.0 och Undersökning
Billesholms stationsområde 2020-03-09 är kommunens bedömning att den ökade
trafiken i området inte medför markant förhöjda bullernivåer. För tillkommande buller
är bedömningen att utvecklingen av stationsområdet inte leder till att situationen för
boende på den östra sidan längs med Järnvägsgatan förvärras då bullernivåerna
bedöms som ringa. Det kan dock förekomma viss störning under byggtiden som
kommunen bedömer får tålas då den ringa störningen som uppstår bedöms vara värt
stationsområdets utveckling.
Risker järnväg och farligt gods
Farligt gods är ett samlingsnamn för de ämnen och produkter som har egenskaper
och potential att skada människor, miljö och egendom. För att riskerna för olyckor
ska minimeras finns det framtagna regelsamlingar som omfattar transporterna för
farligt gods. Dessa har framtagits i samverkan med internationella aktörer och
reglerar bland annat hur transporterna ska ske, hur godset ska emballeras samt vilka
krav som ställs på fordonen.
I Basprognos 2040 gör Trafikverket bedömningen angående framtida risker på grund
av transporter med farligt gods för Söderåsbanan. Längs Billesholms station anses
riskerna inte bli markant förhöjda i jämförelse med dagens förhållanden då
godstågen beräknas öka från 16 tåg per dygn (under basåret 2017) till 21 tåg per
dygn till (basprognosåret 2040). Av de framtida 21 godståg kommer trafikera
Söderåsbanan genom Billesholm transporterar inte alla farligt gods. Detta gör att
riskerna för en farligt gods olycka bedöms låga.
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Även om godstågstrafiken förväntas öka något till basprognosåret 2040 så har
Sverige varit relativt befriade från olyckor med farligt gods. Statistik från MSB, som
Trafikverket tagit del, av visar att ytterst få olyckor med farligt gods har inträffat i
Sverige. Av de inrapporterade 296 olyckorna med farligt gods har nio av tio olyckor
(87 procent) inträffat på bilväg under åren 2006–2012. Av de 87 procent inträffade
olyckorna har endast 9 procent ca en av tio skett på järnväg. Generellt sett bedöms
risken för olyckor vara mindre på järnvägen än på bilvägar. Detta då tågtrafiken alltid
har ett eget spår utan större påverkan av andra yttre faktorer. Järnvägen ses som det
säkraste av alla transportslag och av de olyckor som sker, gör det till största delen av
dessa inne på rangerbangården. Detta enligt Trafikverkets rapport Säkra transporter
av farligt gods.
I SKR:s rapport Transporter med farligt gods framkommer att järnvägen överlag är
väldigt säker och att de olyckor som inträffar på järnvägen är inte direkt kopplade till
transporter av farligt gods utan handlar generellt mer om tågolyckor utan farligt gods.
Huvudsyftet för säkerheten i järnvägen är att förhindra urspårningar och kollisioner
eftersom tågens längre stoppsträcka inte alltid möjliggör undvikandet av en olycka.
Utöver säkerhetssystemen och alla säkerhetsanläggningar har även underhållet av
banan samt det skick fordonen befinner sig i stor betydelse. Ett ytterligare sätt att
hålla nere risken för olyckor är att endast ett tåg förekommer på en viss sträcka. Då
säkerhetsutrustningen är anpassad med stopp som normalläge vilket innebär att
tågen endast får köra om samtliga villkor för ”kör” är uppfyllda innebär detta att risken
minskar ytterligare. Även om det sker mycket få olyckor med godståg i Sverige kan
dock konsekvenserna av en olycka vara betydande då mängden farligt gods på
järnvägen kan vara stor. Sannolikheten att farligt gods olyckor inträffar beror bland
annat på banstandard, hur korsningarna är utformade och växlar. Även som nämnts
tidigare kan högre hastighet öka sannolikheten att läckage uppstår vid en olycka.
Försiktighetsprincipen och transportskydd
Hanteringen av farligt gods bör ske med försiktighetsprincipen i åtanke. Enligt
myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) innebär försiktighetsprincipen
att verksamhetsutövaren ska iaktta de begräsningar och vidta de försiktighetsmått
som i övrigt behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön samt att vid
yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas. Verksamhetsutövarna
genomgår även utbildningar med fokus på transportskydd. Med transportskydd avses
i lagen om transport av farligt gods de skyddsåtgärder och de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra och begränsa att obehörigt förfarande
med det farliga godset vid transport på land orsakar skador på liv, hälsa, miljö och
egendom. Lag (2006:263) om transport av farligt gods.
Utbildningen går även igenom olika risker för kränkning av transportskyddet, hur
sådana risker upptäcks samt metoder för att minimera dem. Åtgärder som ska vidtas
vid kränkning av skyddet och åtgärder enligt skyddsplaner när dessa är tillämpbara.
Därmed är de som utbildas inom transportskydd, tillika verksamhetsutövare och
transportörer av farligt gods, väl medvetna om de risker och påföljder som deras
transporter kan orsaka och handlar därefter efter försiktighetsprincipen.
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Individrisk och samhällsrisk
I rapporten Transporter av farligt gods som finns på Sveriges kommuner o regioners
webbplats framkommer att grundprincipen är att de åtgärder som riskanalysen
mynnar i ska regleras genom planbestämmelser. Dock bör man samtidigt ha i åtanke
att alla åtgärder inte går att reglera i detaljplanen med planbestämmelser. Det kan
handla om olika system, informationskrav eller tekniska lösningar. Här förklaras även
att det görs riskbedömningar på både individnivå och samhällsnivå. Individrisken är
platsspecifik och är den risk för en människa att omkomma genom att denne vistas
utomhus dygnet runt och tar ingen hänsyn till antalet människor som vistas i området.
Samhällsrisken däremot är den risk som ett visst bostadsområde, eller andra lokala
områden, eller ett helt samhälle utsätts för och inkluderar alla personer som utsätts
för risken även om den inte är återkommande. I de fall risken inte beräknats på
individnivå är det speciellt viktigt att beräkna risken på samhällsnivå. Dessa
risknivåer beskrivs även utförligare i rapporten Värdering av risk som finns på
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Bedömningen av
samhällsrisken används även som en indikator för att avgöra hur persontätheten i ett
drabbat område. Vid värdering av risk används ALARP-begreppet (As Low as
Reasonably Practicable) där det är nödvändigt att åtgärder vidtas. Begreppet innebär
att åtgärder ska vidtas i den mån de är praktiskt genomförbara och ekonomiskt
rimliga. Risknivåer som överstiger ALARP-området bör inte accepteras och de
risknivåer som understiger ALARP-området kan accepteras utan vidare åtgärder.
RIKTSAM och Billesholms station
Länsstyrelsen har tagit fram riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.
Programmet förkortas RIKTSAM och innehåller riktlinjer för skyddsavstånd som bör
gälla för farligt gods leder och olika typer av verksamheter. Dessa gäller främst för
nya etableringar kopplade till järnväg.
Följande faktorer kan påverka riskerna för olyckor kopplade till farligt gods i
Billesholms stationsområde:
Identifiering av riskerna
1) Urspårning – Som innebär att delar av ett tåg eller ett helt tåg spårar ur järnvägen
kan ha olika orsaker. Orsakerna – Kan handla om rälsbrott, att det förekommer
solkurvor som innebär att järnvägsrälsen har utknäckts på grund av solvärme. Andra
orsaker till urspårning är fel i spårlägen, slitna eller trasiga växlar, fordonsfel,
lastförskjutning, operatörsfel, sabotage, snö is, skred och ras. Som en konsekvens av
dessa orsaker som leder till urspårning kan passagerare skadas. Konsekvenserna
av urspårning och faktorerna som påverkar risknivån – Om det finns bebyggelse
utmed spåret, eller nära spåret, kan ett urspårat tåg som träffar en byggnad innebära
att personer i byggnaden och byggnaden kan komma till skada. Värsta scenariot kan
innebära att människor omkommer. Ett urspårat tåg kan även innebära en fara för
tåg på intilliggande spår.
2) En annan olyckshändelse är även sammanstötning/kollisioner mellan tåg.
Orsakerna kan vara när växlar kommit ur kontroll, mänskliga fel eller sabotage vilket
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även kan leda till urspårning. Konsekvenserna kan vara att människor skadas vid
kraftiga kollisioner.
3) Olyckshändelser kan även innefatta brand där orsaken är brand i tåget med
konsekvensen av att vissa personer kan komma till skada.
4) Även Personolyckor kan inträffa med orsaken av att obehöriga beträder spåren.
Konsekvenserna av risken att bli påkörd av ett tåg kan vara väldigt allvarliga eller
rent av fatala.
Brandrisken finns alltid oavsett plats och uppstår inne på tåget vilket innebär att
stationsområdet kan påverkas. Sammanstötningar mellan tåg är vanligast på
rangerbangårdar och förekommer inte på Billesholms station. Där med blir urspårning
den kvarvarande risken med störst sannolikhet att inträffa i förhållande till de övriga
olyckshändelserna för Billesholms stationsområde. Trots detta är risken för
urspårning väldigt liten.
Olycksrisken och sannolikheten för urspårning
Enligt PM:et PM Riskbedömning – Olyckors påverkan på människors hälsa och på
miljön i driftskedet för projektet Mälarbanan som finns på Trafikverkets webbplats
leder inte alltid alla urspårningar till negativa konsekvenser för omgivningen.
Olycksrisken för människor i omgivningen är beroende av hur långt en vagn riskerar
att hamna efter urspårningen.
Av rapporten framkommer det även att det är liten sannolikhet att en vagn hamnar så
långt som 25 meter från spåret vid eventuellt urspårning.
Då Billesholms stationshus ligger 15,4 meter från normalhuvudspårets spårmitt
innebär detta att sannolikheten att ett godståg ska spåra ur är väldigt liten. Då det
inte finns anledning att tro att den ena sidan av spåren löper större risk för en
urspårning än den andra sidan antas att bara hälften av urspårningarna kan komma
att ske på den högra sidan av spårområdet där stationshuset ligger. Detta innebär
ännu mindre sannolikhet att en sådan urspårning skulle kunna inträffa mot
stationshuset.
Avstånd från
spår (meter)

0-1

1-5

5-15

15-25

>25

Okänt

Resandetåg

69 %

16 %

2%

2%

0

12 %

Tabellen ovan visar avstånd vid urspårning i meter i utredningen Olycksrisk
Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares Väg där det redovisas statistik från
rapporten Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar
omgivningen (Banverket/Fredén 2001). Denna rapport redovisar tillgänglig statistik
för Sverige.
Ovanstående i kombination med att spåren som passerar Billesholms
stationsområde och planområdet är raka i sin form samt att det rent generellt är
sannolikheten för urspårning mindre trolig på raka spår än på kurvade spår gör att
risken för urspårning minskar. För att ytterligare hålla nere riskerna förefaller en del
ansvar till den enskilde individen som vistas i närheten av spårområdet där kraven
ställs att den enskilde individen faktiskt inte överträder plattformsanvisningar utan
håller sig bakom markerad yta på perrongen. Enligt utredningen Olycksrisk
Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares Väg framkommer det att de flesta
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urspårningar inte leder till att tågen avviker mer än 1,5 meter. Givetvis kan det även
förekomma urspårningar med större sidoavvikelser i meter än så, men det är inte
vanligt förekommande.
Det går inte att helt utesluta alla risker som är förknippade med ett spårområde och
ett stationsnära läge. Det är väsentligt att säkerställa att endast behörig personal kan
beträda spårområdet samt att spårområdet inte ska vara inbjudande för allmänheten
att vistas på.
Hastigheter och avstånd till spår
Bandelen vid Billesholms stationsområde består av fyra järnvägsspår. Spåret närmst
stationshuset är ett avvikande huvudspår och används av tåg som får möte, alltså
som ett mötesspår. Nästa spår västerut är normalhuvudspåret och det spåret
används genomgående för trafiken. Därefter finns ytterligare två spår som används
vid växlingen ner till företaget Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER. Med andra ord är
det huvudnormalspåret och de ytterligare spåren som nämns som i huvudsak
används av gods vilket innebär att avståndet mellan stationsbyggnadens västra
fasad och spårmitt på normalhuvudspåret utgör 15,4 meter. Tågen som idag
passerar stationen har olika hastigheter beroende på vilket spår de färdas i. Största
tillåtna hastighet för tågen är 40 km/h för sidospåren mot sydväst där ISOVER finns,
120 km/h för genomgående tåg i huvudnormalspåret och närmst stationen är största
tillåtna hastighet 80 km/h. De faktiska hastigheterna beräknas vara ännu lägre på
sidospåret i sydväst än den största tillåtna hastigheten då det både sker inbromsning
och accelerationsmoment till och från företaget.
Skyddsavstånd, bebyggelsefria zoner och stadigvarande vistelse
I rapporten Riskhantering i detaljplaneprocessen från 2006 har Länsstyrelserna i
Stockholm, Skåne och Västra Götaland föreslagit ett avstånd på 150 meter där en
zonindelning utförts som ligger till grund för riskbedömning. Generellt ska inte
bebyggelse få finnas inom 30 meter från järnvägen vilket har att göra med det
utrymmet behöver säkras för eventuella räddningsinsatser. Avståndet 30 meter är
kopplat till en vagns längd där avståndet möjliggör även komplettering av
riskreducerande åtgärder, ger möjlighet till att reducera buller samt möjliggör för
kompletteringar på spåren vid förändrad risksituation. Även om risknivåerna aldrig
bedöms som oacceptabelt höga är det inte alltid lämpligt att placera bebyggelse i
direkt anslutning till järnvägen.
Den bebyggelsefria zonen handlar om att minimera riskerna till följd av urspårning
och därmed reducera urspårningseffekterna. För Billesholms stationsområde och
detaljplanen innebär den bebyggelsefria zonen att ingen stadigvarande vistelse
kommer att tillåtas och uppmuntras till. På hela planområdet, både till väster om
järnvägen och öster om den, förekommer endast en byggnad; stationsbyggnaden.
Stationsbyggnadens planbestämmelse har justerats efter rådande förutsättningar
kopplat till risker för transporter av farligt gods och för människors hälsa och
säkerhet. Detta har gjorts i syfte att inte bjuda in till stadigvarande vistelse.
Det innebär i sin tur att dessa zoner behöver regleras på ett sätt som inte möjliggör
ny byggrätt inom 30 meter. Utifrån individrisksynpunkt bör utformningen av området
öster om järnvägen mellan 0–15 meter, inte uppmana till stadigvarande vistelse.
Denna åtgärd har följts för Billesholms stationsområde då ingen byggrätt förekommer
kopplat till användningsytorna på plankartan.
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Generellt sett minskar riskerna med avståndet till entréer. Genom att se över
placeringen av entréerna går det även att styra vart rörelsestråken kan uppstå. Detta
i sin tur minskar risken för att människor uppehåller sig nära spåren. Perrongerna ska
dimensioneras av Trafikverket för att klara påkörning, till exempel genom jord eller
betongfyllning i enlighet med den senaste standarden. Det har även gjorts liknande
riskreducerande åtgärder i andra kommuner där stadigvarande vistelse, närmast
spåren, inte förespråkas. En sådan kommun är grannkommunen Svalöv som har
tagit fram en riskutredning för ett stationsnära läge. Utredningen Riskutredning för
Lantlyckan Svalövs kommun finns på Svalöv kommuns webbplats.
Riskreducerande åtgärder
Att ta fram riskreducerande åtgärder minskar riskerna för att utsättas för eventuella
olyckor. Då stationshuset är den enda byggnad som finns inom området som kan
påverkas av en olycka finns det riskreducerande åtgärder för den. Bland annat går
det att förstärka byggnaden så att den kan motstå ett urspårat tåg utan att raseras.
Det i sin tur minskar konsekvenserna av en olycka. Andra åtgärder kan även tas fram
i form av skyddsräl eller stödräl som kan uppföras vid sträckor där det förekommer
bebyggelse som i sin tur minskar konsekvenserna av en urspårning. Beroende på
topografin kan även separationsåtgärder i riskförhöjda områden framtas som hindrar
farligt gods från att lämna järnvägen för att skydda mot olycka från bland annat
pölbränder. Dessa kan utformas olika, bland annat genom räcken eller
betongbarriärer men är något som inte kan regleras i en detaljplan. Åtgärden
behöver utföras av järnvägshållaren. Ytterligare åtgärder som kan vidtas och
begränsar risken för urspårning är bland annat utbildning av personal, kontrollrutiner
och uppföljning av dessa, med mera. Ovanstående åtgärder är kopplade till att
stationshuset är en befintlig byggnad som inte går att flytta på samt att eventuella
sådana åtgärder tas fram lämpligast i projekteringsskedet.
Billesholms station och Trafikverket
Detaljplanen och projektet för Billesholms stationsområde utförs i samråd med
Trafikverket som i sin tur arbetar med att minimera riskerna för människor och
förhindra att de tar sig upp på järnvägen genom bland annat projektet Stängsling
längs järnvägen. Projektet innebär att stängsel som är svårt att ta sig igenom sätts
upp på alla platser där obehöriga spåröverträdelser är vanligt förekommande. Denna
åtgärd samt att perrongerna utformas enligt gällande standard kommer att bidra till
högre säkerhet och motverka att olyckor förekommer på stationsområdet.
Kommunens bedömning
Genom framtagandet av detaljplanen för Billesholms stationsområde och att en
pågatågstation tillkommer bedömer kommunen att sannolikheten för olyckor kan
komma att öka. Detta då fler personer kommer att vistas i området vilket innebär en
större risk. Antalet tåg kommer att öka och likaså antalet passerande tåg i högre
hastigheter. Dessutom kommer fler personer att uppehålla sig på perrongerna vilket
även kan innebära en högre risk.
För att säkerställa människors hälsa och säkerhet gör kommunen
sammanfattningsvis följande bedömning: Att riskerna för människors hälsa och
säkerhet kopplat till farligt gods transporterna, som förekommer i nutid och i framtid,
är förhållandevis små. Detta utifrån att man ser över perrongernas dimensionering,
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placeringen av entréerna till stationshuset, styrandet av rörelsestråken samt
minskade möjligheter till stadigvarande vistelse på stationsområdet. Då platsen
kommer att bli ett framtida resecentrum med järnvägsstation och kollektivtrafik i tät
anslutning innebär detta att det alltid förekommer risker med att vistas här.
Referenslista
Olycksrisk Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares Väg som finns på
Trafikverkets webbplats (hämtad 2020-12-10)
PM:et PM Riskbedömning- Olyckors påverkan på människors hälsa och på miljön i
driftskedet för projektet Mälarbanan som finns på Trafikverkets webbplats (hämtad
2020-12-08)
Projekt Mälarbanan som finns att hämta på Trafikverkets webbplats (hämtad 202012-10)
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (hämtad 2020-12-10)
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – Bebyggelseplanering intill väg och
järnväg med farligt gods som finns att hämta på Länsstyrelsens webbplats (hämtad
2020-10-10)
Riskutredning för Lantlyckan Svalövs kommun som finns att hämta på Svalöv
kommuns webbplats (hämtad 2020-12-10)
Riskhantering i detaljplaneprocessen från 2006 som finns att hämta på
Länsstyrelsens webbplats (hämtad 2020-12-10)
SKR:s rapport Transporter med farligt gods som finns att hämta på SKR:s webbplats
(hämtad 2020-12-10)
Trafikverkets basprognos för godstransporter 2040 som finns att hämta på
Trafikverkets webbplats (hämtad 2020-12-10)
Lag (2006:263) om transport av farligt gods som finns att läsa på Sveriges Riksdags
webbplats (hämtad 2020-12-10)
Värdering av risk som finns att hämta på MSB:s webbplats (2020-12-10)
PÅVERKAN PÅ RIKSINTRESSE
GODSSTRÅKET GENOM SKÅNE - Söderåsbanan
Planområdet berörs av riksintresset kopplat till järnväg och Godsstråket genom
Skåne, delen Söderåsbanan, där det idag figurerar 16 godståg per dygn på sträckan,
där även transport av farligt gods ingår. Eftersom planområdet berörs av riksintresset
för järnväg är det angeläget att förtydliga att denna detaljplan har obetydlig påverkan
på riksintresset, Godsstråket genom Skåne, delen Söderåsbanan. Detta eftersom
oberoende av denna detaljplan kommer tågtrafiken på Söderåsbanan att öka.
Kommunen gör bedömningen att denna detaljplan inte påverkar riksintresset för
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kommunikation kopplat till järnväg eller vice versa men har trots denna bedömning
valt att tillämpa en rad försiktighetsåtgärder genom de nuvarande bestämmelserna
samt den framtagna riskbedömningen för detaljplanen. Detaljplanen görs i samråd
med Trafikverket för att höja standarden på stationsområdet i led med att tågtrafiken
kommer att trafikeras av persontåg från årsskiftet 2021. Detta möjliggör att området
för riksintresse för kommunikationer bibehålls.
MILJÖKONSEKVENSER
Undersökning/ Ställningstagande
Undersökningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en
miljöbedömning behöver göras eller inte. Undersökningen upprättas i samband med
framtagandet av planen och avses kunna samrådas parallellt med planhandlingarna.
En undersökning har upprättats av Bjuvs kommun, Undersökning Billesholms
stationsområde 2020-03-09, för Billesholms stationsområde och det är i den
undersökningen som kommunen kommit fram till att:
Planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan varför behov att
upprätta miljöbedömning inte föreligger.
Undersökningen grundas på följande:
• Detaljplanen medger inte byggrätt för exempelvis bostadsexploatering och
inbjuder därmed inte till stadigvarande vistelse i området.
• Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några risker för
människors hälsa under genomförandet.
• Det har inte förekommit någon miljöfarlig verksamhet i området vare sig
historiskt eller i nutid.
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap i MB
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft i 5 kap miljöbalken beskriver de föreskrifter som
gäller för svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).
Miljökvalitetsnormer anger även de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som
människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön
eller naturen kan belasta utan fara för påtagliga olägenheter. Det finns även
miljökvalitetsnormer för vatten, där ser man på ekologisk och kemisk status.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten innefattar dels ytvatten, dels grundvatten. Ytvattnet
definieras som vatten som finns på yta i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. I
ytvattnet ingår även dagvatten (exempelvis nederbörd, smältvatten eller tillfälligt
framträngande grundvatten vars förekomst inte är permanent).
För planområdet är det Möllebäcken som räknas som en större ytvattenförekomst
och som ligger strax norr om planområdet. Ytvattnet (som innefattar dagvattnet)
kommer först att hanteras inom planområdet genom tillförandet av raingardens,
skelettjordar och andra typer av vegetationsytor för att sedan avledas till
Möllebäcken. Vattnet leds sedan vidare till Vege å. Vege å är kommunens största
vattendrag och genomkorsar kommunen i öst-västlig riktning. Ån har idag måttlig
ekologisk status med målet att god ekologisk status ska uppnås år 2027. Idag uppnår
inte Vege å god kemisk ytvattenstatus men målet är att detta ska uppnås i framtiden.
Bedömningen av vattendragets ekologiska status grundar sig i att vattendraget är
näringspåverkat, där näringsbelastningen kommer från jordbruk och dagvatten från
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tätort – och avloppsreningsverk. Bedömningen att god kemisk status inte uppnås i
vattendraget beror på att halterna för polybromerade difenyletrar (PBDE) och
kvicksilverhalterna är för höga. PBDE kan förekomma bland annat i elektronik,
isoleringsmaterial, gummikablar, möbler, fordon, plast- och textilprodukter.
Genom att arbeta med genomsläppliga beläggningar på parkeringar och andra lokala
åtgärder såsom raingardens, vegetationsytor och skelettjordar fördröjs vattnet där
även rening sker. Detta i sin tur bidrar till att Möllebäckens vattendrag inte påverkas i
negativ mening som i sin tur inte förändrar eller försämrar Vege ås status.

Figur 11 visar miljökvalitetsnormer för grundvatten
som inrymmer stora delar av Bjuvs kommun,
inklusive planområdet. Källa: VISS länsstyrelsen

Figuren 12 visar miljökvalitetsnormer för
vattendrag i Bjuvs kommun, med Vege å.
Källa: VISS länsstyrelsen.

Grundvattnet i området har en god kemisk
status. Därmed är det väsentligt att säkerställa
grundvattnets bevarande av god kemisk status
i genomförandet av de tänkta åtgärderna. För
hantering av grundvatten för Billesholms tätort
med föreslaget planområde finns det särskilda
skyddsföreskrifter och skyddsbestämmelser
framtagna för Ljungsgårds
vattenskyddsområde i dokumentet
”Ljungsgårds vattenskyddsområde 1978”, inom
vilken orten ingår.
Kartbilden ovan visar Ljungsgårds vattenskyddsområde i blått/skrafferat.

Genom utredningen för EDD:n kan det konstateras att grundvattnet återfinns på
relativt stora djup. De förhöjda halterna utgör därmed inte någon risk för människors
hälsa och säkerhet i området. Det kommer inte att installeras några
dricksvattenbrunnar inom det föreslagna planområdet. Det är heller inte planerat att
använda grundvattnen för dricksvatten eller bevattning inom planområdet.
Sammantaget bedöms inte föroreningarna hindra exploatering inom planområdet.
Planområdet enligt föreliggande förslag bedöms inte medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas.
Miljömål
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som drar upp riktlinjer för
dagens och morgondagens miljöarbete i Sverige. Dessa har sedan utvecklats inom
varje länsstyrelse, efter regionala förutsättningar. Det miljömål som kan anses
beröras av detta planförslag är:
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•

God bebyggd miljö

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
[…] Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas”
Förutsatt att ny exploatering inom planområdet utformas med hänsyn till områdets
karaktär bedöms planförslaget kunna genomföras utan att motverka miljömålen vad
gäller God bebyggd miljö.

SOCIALA KONSEKVENSER

Barnperspektivet och Billesholm Tag Plats
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut.
Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa och säkerhet.
Vid sidan av arbetet med detaljplanen pågår det ett dialogprojekt inför
persontågtrafiksstarten i stationsområdet vid namn Billesholm Tag Plats. Billesholm
Tag Plats sätter medborgaren i centrum med framförallt fokus på barnen. Där får
barnen själva vara med och sätta sin prägel på gång- och cykeltunneln genom färg,
form och belysning för att öka tryggheten och säkerheten i passagen. Projektet leder
till att rörelsen ökar i tunneln vilket i sin tur även bidrar till att platsen upplevs mindre
ödelagd. Även den mer koncentrerade tågtrafiken och busstrafiken kommer att bidra
till detta. För mer information om projektet Billesholm Tag Plats se
https://www.bjuv.se/billesholmtagplats
Tillgänglighet
Detaljplanen bedöms i sin utformning inte medföra några hinder vad gäller
tillgänglighet utan ytorna är flacka och inom planområdet förekommer även ramper
för att korsa spåren. Detta bidrar till högre tillgänglighet rent generellt.
Utformningsförslaget beaktar särskilt frågor om trygghet, tillgänglighet och
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder.

GENOMFÖRANDE FRÅGOR
3D- ändamål

Trafikverket äger och sköter tunnelkonstruktionen och kommer fortsättningsvis att
göra det. Detta eftersom tunnelkonstruktionen är en del av spårområdet. För att lösa
frågan kring gång- och cykeltunneln vid stationen på bästa sätt regleras detta i denna
detaljplan med tredimensionella bestämmelser. Detta för att på så vis garantera
allmänhetens tillgång till tunneln. Regleringen gör att passagen genom tunneln förblir
allmän då kommunen kommer att äga gc-tunneln och passagen genom tunneln.
Tillgängligheten för skötseln och driften av passagen genom gång -och cykeltunneln
säkerställs av berörd myndighet inom kommunen.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

Detaljplanen drivs med standardförfarande och tidplanen för planprocessen bedöms
vara följande:
Samråd

vår 2020

Granskning

höst 2020

Antagande

vår 2021

Tidsplanen är preliminär och kan komma att förändras under planarbetets gång.

GENOMFÖRANDETID

Planen har en genomförandetid på 5 år från den dagen planen vinner laga kraft.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Då Trafikverket idag äger stora delar av stationsområdet som denna detaljplan
inrymmer, kommer att det krävas ett marköverlåtelseavtal som reglerar överlåtelser
från Trafikverket till kommunen och omvänt. Det kommer även krävas att ett
marköverlåtelseavtal som reglerar överlåtelsen mellan Bjuvs kommun och
Kärnfastigheter NR 1 AB som berör ytorna runt Stationshuset.
Kartan till vänster illustrerar de fastigheter som ingår i
fastighetsöverlåtelsen mellan Trafikverket och Bjuvs kommun.
Bjuvs kommun kommer att överta fastigheterna som omfattas av
ovanstående fastighetsdel 1 och fastighetsdel 2.
Fastighetsdel med nummer 1 på kartan inrymmer de fastigheter
på båda sidor av järnvägen som idag ägs av Trafikverket och
består av delar av fastigheten Billesholms gård 1:5 på östra
sidan av järnvägsspåren och delar av fastigheten Billesholms
gård 1:3 på den västra sidan av järnvägsspåren.
Fastighetsdel 2 inrymmer en fastighet på den östra sidan av
järnvägen och ägs idag av Kärnhuset Fastigheter nr 1 AB och
består av delar av fastigheten Billesholms gård 1:201 på den
västra sidan av järnvägsspåren.
Kartan ovan svartringade områden, bortsett från stationshuset i rött, som är de fastigheter som
överlåtes till kommunen.

Marköverlåtelsen mellan Trafikverket och Bjuvs kommun samt Bjuvs kommun och
Kärnfastigheter NR 1 AB följer en egen process och är oberoende av planens
förfarande. Dock ska överlåtelsen träda i kraft för att detaljplanen ska uppnå sitt syfte.
Fastighetsöverlåtelserna mellan Trafikverket och Bjuvs kommun samt Bjuvs kommun
och Kärnfastigheter NR 1 AB kommer att ske på frivillig basis och är frivilliga
överenskommelser. Om det mot förmodan inträffar något som leder till att parterna
inte kommer överens, ombeds parterna att vända sig till 14 kap. PBL. (2010:900) och
bestämmelserna om skyldigheter och rättigheter i samband med ersättning och
inlösen.
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Servitut
Det finns idag följande servitut inom planområdet:
1260–171.1 Ledningsrätt för gas.
1260–624.1 Officialservitut för Vattenledning.
1260–624.2 Officialservitut för kommunikationsyta.
Inga nya servitut kommer att tillkomma då det kommunala ansvaret för
anläggningsdelarna i gång- och cykeltunneln kommer att regleras i Drift och
underhållsavtalet mellan Trafikverket och Bjuvs kommun.
Samfälligheter
Detaljplanen kommer att omfatta två samfälligheter på planområdets västra sida.
Samfällighet 1260: Billesholms gård: outr:1 och Billesholms gård: outr:2 kommer att
fastighetsbildas till gata. Olägenheter kring samfälligheter ska behandlas i enlighet
med 14 kap. PBL. (2010:900) och bestämmelserna om skyldigheter och rättigheter i
samband med ersättning och inlösen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Detaljplanen tas fram på uppdrag av kommunstyrelsen.
Detaljplanekostnaderna bekostas av kommunstyrelsen.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Medverkande tjänstemän
I planarbetet har planarkitekt Josephine Rosendahl, översiktsplanerare Oscar
Gustavsson Ekberg, tf. plan- och byggchef Emelie Demfelt, planeringschef Niklas
Ögren deltagit.
Besnik Nikqi

Anneli Gille

Planarkitekt

Förvaltningschef
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