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SAMRÅDET 
Enligt Byggnadsnämndens beslut 2020-02-20, § 8, har förslag till detaljplan varit på 
samråd under tiden 27 februari – 19 mars 2020, totalt har 15 yttranden inkommit, 
varav 8 yttranden med erinran eller kommentar.  

 

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 

Myndigheter, statliga verk m.fl. 

Länsstyrelsen i Skåne län, inkommet 2020-03-27    utan erinran 

Lantmäteriet, inkommet 2020-03-06     med erinran 

Region Skåne, inkommet 2020-03-18     utan erinran 

Trafikverket, inkommet 2020-03-11     utan erinran 

Polismyndigheten, inkommet 2020-03-10    utan erinran 

 

Ledningsrättshavare m.fl. 

Weum Gas AB, inkommet 2020-03-02     utan erinran 

E.ON Energidistribution AB, inkommet 2020-03-12   med erinran 

Telia Sonera Skanova Access AB, inkommet 2020-03-02  med erinran 

Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB, inkommet 2020-03-13 med erinran 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, inkommet 2020-03-19  med erinran 

 

Kommunala nämnder 

Tekniska nämnden, inkommet 2020-04-02    utan erinran 

 

Kommunala förbund som Bjuvs kommun är medlem i 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst, inkommet 2020-03-02  utan erinran 

Söderåsens miljöförbund, inkommet 2020-03-17   med erinran 

 

Sakägare, boende m.fl. 

Boende, Rosentorpsvägen 22, inkommet 2020-03-05   med erinran 

Kloosterboer AB (hyresgäst hos Centur AB), inkommet 2020-03-11 med erinran 
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MYNDIGHETER, STATLIGA VERK M.FL. 
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN, inkommet 2020-03-27  
Länsstyrelsens bedömning  
Länsstyrelsen har med de aktuella planhandlingarna och nuvarande information inte 
några synpunkter på planförslaget utifrån 11 kap 10-11 §§ PBL. 
Kommentar:  
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Länsstyrelsen Skåne inte har några 
synpunkter på detaljplanen. 
 
LANTMÄTERIET, inkommet 2020-03-06 
Detaljplan för del av Kristinetorpsvägen i Bjuv  
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-01-20) har följande 
noterats:  
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
ALLMÄN PLATS I PLANEN  
I planbeskrivningen anges att området med användning GATA I ska vara tillgänglig 
endast för en arrendator som behöver ta sig till och från sin odlingsmark med 
traktormaskiner. Enligt 1 kap. 4 § PBL gäller att en allmän plats är ett område som 
enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. Såsom ni beskriver det i 
planbeskrivningen verkar det inte finnas något gemensamt behov traktorvägen och 
det är därmed olämpligt att området är allmän plats i planen.  
Allmänna platser, särskilt med kommunalt huvudmannaskap, får inte upplåtas för 
enskild verksamhet mer än tillfälligtvis. Det är därför inte alls lämpligt att låta ett 
område, som är tänkt att enbart brukas av en enskild eller vara avstängd för det 
stora flertalet, vara allmän plats. Allmän plats är till sin natur just allmän.  
Området behöver planläggas som kvartersmark (till exempel med användningen L - 
odling) och dess utformning får justeras med egenskapsbestämmelser. 
PLAN EKONOMI  
För att det ska vara möjligt att följa planområdets påverkan på den kommunala 
budgeten bör det vara lämpligt att det på ett tydligare sätt framgår vilka  
nämnder/instanser som får intäkter respektive utgifter vid plangenomförandet.  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR I PLANBESKRIVNINGEN  
Den fastighetsrättsliga beskrivningen i planhandlingarna är otydlig. Det står att 
fastighetsbildnings ska ske och att område som tillhör Findus Sverige AB ska 
överföras till kommunen. Det saknas information om: 

- Vilken kommunal fastighet området ska överföras till. 
- Vilken roll Findus Sverige AB har i sammanhanget (marken ägs ju av 

Foodhills Fastighet AB). 
Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att  
kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan 
överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.  
HANDLÄGGNING ENLIGT VILKEN LAGSTIFTNING?  
Det finns inte angivet i planhandlingama vilken version av plan- och bygglagen  
(med hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av  
detaljplanen.  
GRUNDKARTA  



 Samrådsredogörelse 2020-10-09    sid. 4 
 

 

Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är 
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen 
för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.  
SERVITUTSBILDNING  
Centur Bjuv AB:s roll i samband med planens genomförande är oklar. Det står att 
planförslaget förutsätter att bolaget ansöker om servitut över Foodhills Fastighet 
AB:s mark men att ansöka om servitut eller överföring av mark är upp till bolaget och 
kan inte regleras av kommunen. I detta fall är det en fråga mellan den som äger 
marken, Foodhills Fastighet AB, och Centur Bjuv AB. Det bör förtydligas att detta är 
en fråga som ligger i parternas händer.  
Om kommunen anser att planen inte garanterar utfart för Centur Bjuv AB:s  
fastighet, och det inte finns någon rättighet som tryggar detta i dagsläget, kan det  
ifrågasättas om planen är lämplig i nuvarande utformning. Kommunen kan dock  
redan i planprocessen lösa frågan om rätt till utfart genom att göra så kallade  
fastighetsindelningsbestämmelser, enligt 4 kap. 18 § PBL. 
 
Kommentar:   
Kommunen har beaktat lantmäteriets synpunkt om allmän plats i planen och den del 
som på plankartan var planlagd som GATA1. Området får därav en annan 
markanvändning i form av GÅNG CYKEL väg då kommunen inte anser att området 
ska vara avstängd för det stora flertalet. Området GÅNG CYKEL har i 
planbeskrivningen kompletterats med en trafikföreskrift för att säkerställa att även 
långsamtgående fordon får passera.  Tanken med den valda bestämmelsen är att 
leda om annan trafik från Kristinetorpsvägens befintliga korsning till den nya 
föreslagna korsningen.  
Kommunen har kompletterat och tydliggjort frågan om planens ekonomi i 
planbeskrivningen under GENOMFÖRANDE FRÅGOR - EKONOMISKA FRÅGOR – 
Planens ekonomi.  
Kommunen har kompletterat och tydliggjort planbeskrivningen Det har i 
planbeskrivningen förtydligats vilken version av plan -och bygglagen med hänvisning 
till SFS-nummer som används vid handläggningen av detaljplanen. 
Kommunen har kompletterat och tydliggjort planbeskrivningen i frågorna om 
fastighetsrättsliga frågor och servitut under GENOMFÖRANDE FRÅOR –
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR och under GENOMFÖRANDE FRÅGOR – 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR – Servitut. 
 
REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN, inkommet 2020-03-18 
Region Skåne har mottagit rubricerad samrådshandling för synpunkter.   
Syftet med detaljplan är att möjliggöra in- och utfart för tung trafik, främst för 
fryslagret men även resterande område, mot länsväg 110. Detta i enlighet med de 
rekommendationer som framkommit i den åtgärdsvalsstudie för länsväg 110 som 
gjorts av Trafikverket tillsammans med Bjuvs kommun och Findus. 
Region Skånes synpunkter 
Region Skåne har inga synpunkter utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 
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I handläggningen av detta ärende har enheten för regional planering, 
Regionfastigheter samt Skånetrafiken deltagit. Beslut fattas med stöd av regionala 
utvecklingsnämndens beslut 2019-01-31 § 11, reviderad 2019-12-05 § 9. 
Kommentar:   
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Region Skåne inte har något att 
erinra gällande detaljplanen utifrån det regionala utvecklingsansvaret. 
 
TRAFIKVERKET, inkommet 2020-03-11 
Trafikverkets ärendenummer: TRV 2020/25893  
Er referens: 2019-00048  
Detaljplan för Bjuv 23:1, Bjuvs kommun  
Samråd  
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende.  
Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra in-och utfart för tung trafik, främst för 
fryslagret men även resterande område, mot länsväg 110. Detta i enlighet med de 
rekommendationer som framkommit i den åtgärdsvalsstudie för länsväg 110 som 
gjorts av Trafikverket tillsammans med Bjuvs kommun och Findus. Planen ska 
genom sin  
utformning även bidra till att tunga fordon och stora trafikmängder inte leds ut via 
Billesholmsvägen.  
Som kommunen redogör så är planen ett led i de åtgärder som planeras att 
genomföras på väg 110 i Bjuvs kommun. En kan läsa mera om dessa på 
Trafikverkets hemsida. https://www.trafikverket.se/nara-dig/skane/vi-bygger-och- 
förbättrar/vag-110-bjuvbillesholm-korsningsatgarder/  
Vi har inga synpunkter som väghållare och projektledare för väg 110 Bjuv-Billesholm 
korsningsåtgärder. 
 
Kommentar:   
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Trafikverket inte har något att 
erinra gällande detaljplanen utifrån länsväg 100 Bjuv-Billesholms korsningsåtgärder. 
 
POLISMYNDIGHETEN, inkommet 2020-03-10 
Detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen  
Polismyndigheten har inga synpunkter på den framtagna detaljplanen för Bjuv 23:1 
del av Kristinetorpsvägen i Bjuvs kommun. 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Polismyndigheten inte har något att 
erinra gällande detaljplanen. 
 
LEDNINGSRÄTTSHAVARE M.FL 
WEUM GAS AB, inkommet 2020-03-02 
Yttrande över detaljplan för Bjuv 23:1 del av Kristinetorpsvägen  
Weum Gas AB har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende. Weum 
Gas har ingen erinran i samrådet då vi inte har ledningar eller anläggningar i det 
aktuella planområdet. 
Kommentar:   
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Kommunen har mottagit och noterat att WEUM GAS AB inte har något att erinra 
gällande detaljplanen. 
 
E.ON ELNÄT SVERIGE AB, inkommet 2020-03-12 
Yttrande över samråd av detaljplan för Bjuv 23:1, del av Kristinetorpsvägen, Bjuvs 
kommun. Dnr. 2019-00048  
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan 
rubricerat ärende och har följande synpunkter. 
Inom området har E.ON två 130 kV regionnätsluftledningar (Söderåsen - Mörarp 1 & 
2) som passerar ovanför vägar, se bifogad karta.  
Kraftledningarna enligt ovan omfattas av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
ELSÄK-FS 2008: 1, samt ELSÄK-FS 2010: 1. Starkströmsföreskrifterna reglerar 
bland annat höjd över mark och avstånd från ledning till byggnad. För att kunna 
bibehålla ledningarna måste ovannämnda föreskrifter följas. Det får inte göras avkall 
på el, person eller driftssäkerhet.  
För några år sedan byggde man om isolerkedjorna och förstärkte korningen på 
aktuell plats.  
Det är viktigt att inte markhöjden förändras under eller invid ovannämnda ledningar. 
Det vill säga, att man inte får förändra vägens plushöjd under eller strax invid 
markerade ledningar (se bifogat  
"bildförtydligande"). Detta då vägen idag uppfyller höjder för väg (7+S) vid alla 
belastningsfall på ledarna.  
I övrigt påverkar förändringen av infarten inte regionledningarna. 
 
Kommentar: 
Det har i planbeskrivningen kompletterats med avsnittet Ledningar i området i 
underrubriken Teknisk försörjning i planförslaget på sidan 8. Förtydliganden har skett 
vad gäller ledningarna baserat på det inkomna yttrandet. 
 
TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB, inkommet 2020-03-02 
Detaljplan för del av Bjuv 23: 1 Kristinetorpsvägen,  
i Bjuv, Bjuvs kommun  
Bakgrund  
Skanova AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter 
framföra följande:  
Yttrande  
Vi har markförlagda kabelanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad karta.  
Vi önskar att så långt som möjligt behålla befintliga kabelanläggningar nuvarande 
läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med 
flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Ska nova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se  
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se  
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För ledningssamordning kontakta vår Nätförvaltning för det aktuella området på tfn 
(vxl): 08-604 04 90. 
 
Kommentar:   
Det har i planbeskrivningen kompletterats med avsnittet Ledningar i området i 
underrubriken Teknisk försörjning i planförslaget på sidan 8. Förtydliganden har skett 
vad gäller ledningarna baserat på det inkomna yttrandet.  
 
NORDVÄSTRA SKÅNES VATTEN OCH AVLOPP AB, inkommet 2020-03-13 
Synpunkter på detaljplan Bjuv 23:1 för Kristinetorpsvägen  
Dricksvatten:  
Det går en viktig vattenledning längst med Kristinetorpsvägen. Ledningen är av 
större karaktär och material som riskerar att ta skada vid ombyggnation av vägen. 
De ledningssträckor som påverkas av byggnationen behöver läggas om. För att 
begära ut kartunderlag vänligen kontakta ledningskarta@nsva.se.  
Spillvatten:  
Det går en spillvatten ledning längst med Kristinetorpsvägen. Hänsyn behöver tas i 
byggskedet. För att begära ut kartunderlag vänligen kontakta 
ledningskarta@nsva.se.  
Dagvatten:  
I planbeskrivning under Teknisk försörjning -vatten, avlopp och dagvatten; observera 
att området inte ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Det 
saknas allmänna dagvattenledningar, väghållaren ansvarar för hantering av 
dagvatten från vägen.  
I övrigt har NSVA inget att erinra. 
 
Kommentar:  
Det har i planbeskrivningen kompletterats med avsnittet Ledningar i området under 
PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – Ledningar i området. Förtydliganden 
har skett vad gäller ledningarna baserat på det inkomna yttrandet. 
 
NORDVÄSTRA SKÅNES RENHÅLLNING AB, inkommet 2020-03-19 
Yttrande avseende detaljplan för fastigheten  
Bjuv 23:1 och del av Kristinetorpsvägen, Bjuvs  
kommun (2019/0048)  
NSR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på den ovan listade detaljplanen och 
har inga synpunkter så länge det inte påverkar framkomligheten för 
renhållningsfordonen.  
Se Bilaga 2 som vi bifogar för att underlätta ert arbete med att säkerställa det 
viktigaste i gällande renhållningsordning för Bjuvs kommun.  
Kommentar: 
Kommunen har mottagit och noterat yttrandet. Det har tillkommit ett nytt stycke i 
planbeskrivningen under MÖJLIGA KONSEKVENSER – MILJÖKONSEKVENSER – 
Avfall som förtydligar avfallsfrågan. 
KOMMUNALA NÄMNDER 
TEKNISKA NÄMNDEN, inkommet 2020-04-02 
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Kommentar: 
Inga synpunkter från Tekniska förvaltningen / Gata/Park.  
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Tekniska förvaltningen i Bjuvs 
kommun inte har några synpunkter på detaljplanen. 
 
KOMMUNALA FÖRBUND SOM BJUVS KOMMUN ÄR MEDLEM I 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNE NORDVÄST, inkommet 2020-03-02 
Yttrande angående detaljplan för Bjuv 23: 1 del av  
Kristinetorpsvägen, Bjuvs kommun  
Remissens dnr: 20I9-00048  
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: 
Kommunen har mottagit yttrandet och noterat att Räddningstjänsten Skåne 
NordVäst inte har några synpunkter på detaljplanen. 
 
SÖDERÅSENS MILJÖFÖRBUND, inkommet 2020-03-17 
Dagvatten  
I förslaget redovisas att detaljplanen kommer att innebära hantering av dagvatten 
från vägområdet. För att hantera detta kommer Bjuvs kommun arbeta utifrån de 
riktlinjer som framkommer i dagvattenpolicyn. Man avser göra detta genom 
användande av svackdiken för fördröjning och eventuell rening.  
I planförslaget saknas en närmare redovisning av vart avledning är tänkt att ske, 
recipient för dagvatten som uppkommer. Vidare saknas redovisning av var och hur 
eventuell rening är tänkt att anordnas.  
Trafikbuller  
Ett genomförande av föreslagen plan innebär en förskjutning av trafiken vid 
bostäderna på motsatta sidan länsväg 110 (Störa Mörshög 2: 12, Bjuvstorp 1 :79 
och 1 :80) men förändringen i sig syftar inte till att öka trafikvolymerna. Mot denna 
bakgrund bedömer miljöförbundet inte att ett genomförande innebär uppenbar risk 
för ökade störningar.  
Miljökvalitetsnormer  
I föreliggande planbeskrivning redovisas vilka miljökvalitetsnormer som anses  
aktuella. Vidare redovisas att föreliggande planförslag inte bedöms medföra att 
några miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas. Det saknas dock 
närmare redovisning av vilket underlag denna bedömning baseras på. 
 
Kommentar: 
Det har gjorts förtydliganden i frågan om dagvatten under PLANFÖRSLAG – 
TEKNISK FÖRSÖRJNING – Vatten, avlopp och dagvatten och i frågan om 
miljökvalitetsnormer under MÖJLIGA KONSEKVENSER – MILJÖKONSEKVENSER 
– Miljökvalitetsnormer för vatten. 
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SAKÄGARE, BOENDE M.FL. 
BOENDE, ROSENTORPSVÄGEN 22, inkommet 2020-03-05 
Yttrande boende på Rosentorpsvägen 22 Selleberga 3:24 
Föreslår att Bring och Utetjänst ändrar, in och utfart från Billesholmsvägen till 
länsväg 110.  
Förlänga vägen bakom Brings lager utmed det nya fryslagret som idag redan har 
hårdgjord yta ut till 110:an.  
Nuvarande utfart ut på Billesholmsvägen har skapat risksituationer för skolbarnens 
cykelvägar till skolan. Varje lastbil som passerar in till Bring medför det att denna 
lastbil korsar cykelbanor 4 gånger.  
Även incidenter med personbilar och lastbilar har förekommit vid ett flertal gånger 
samt att bullersituationen intilliggande fastigheter hade kunnat sänkas.  
Att den nuvarande befintliga vägen in till Bring endast blir en brandgata. 
 

Kommentar:   
Kommunen har mottagit yttrandet av boende på Rosentorpsvägen och förstår den 
beskrivna situationen. Dock är det så att denna detaljplan inte berör de delar och 
områden som beskrivs i yttrandet utan berör korsningen Tjutebrovägen/ 
Kristinetorpsvägen. Det som den nya utformade korsningen däremot kommer att 
leda till är att den tunga trafiken leds om så att lastbilarna inte väljer att köra ut via 
Billesholmsvägen, som vissa lastbilar idag gör, utan att de istället får en tryggare 
korsning utmed Tjutebrovägen att ansluta sig till.  
   
Kloosterboer AB (hyresgäst hos Centur AB), inkommet 2020-03-11 
Bakgrund  
Den 4 Mars 2020 blev Kloosterboer inbjuden till samråd för att komma in med 
synpunkter och förslag kring förändringar av 4-vägs korsningen mellan 
Tjutebrovägen, Charlottenborgsvägen och Kristinetorpsvägen.  
Kloosterboer har tidigare sökt kontakt med både trafikverket och Bjuvs kommun 
redan 2018 och bjudit in till fysiskt möte i början av 2019 för att kunna hjälpa till att 
förstå vilka problem som finns idag och vad man  
kan göra för att minska riskerna i korsningen.  
Kloosterboer har sedan början 2015 driftat all verksamhet i lagerdelen av fastigheten 
Bjuv 23:1 med nyttjande av vägen som ägs av FoodHills in till fastigheten. Det är 
också Kloosterboer som koordinerar alla transporter in och ut från lagret. Findus är 
vår största kund tillsammans med FoodHills men ingen av dessa har någon 
verksamhet alls i området. Centur AB är en passiv fastighetsägare utan anställda 
och egentligen bara en finansiell lösning för fastigheten 23:1.  
Vissa tidpunkter är idag redan hårt belastade med trafik. Vid skiftöverlämning, på 
eftermiddagar och vid  
öppnande av lagret så är det en betydligt högre trafikbelastning under 1-2 timmar. 
Innan vi öppnar lagret har vi ofta 2-3 lastbilar på kö in till området samtidigt som ca 
20 anställda kommer i personbilar. Vi hanterar idag i snitt 10 lastbilar in och 15 
lastbilar ut samt 45 anställda som ska ta sig till och från jobbet.  
Lagret är idag halvfullt och vi förväntar oss även att våra kunder kommer att öka sin 
lageromsättnings- 
hastighet. Det gör att vi tror att lastbilstrafiken och även personbilstrafiken för 
anställda kommer att öka  
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med 100–150% de kommande 3 åren. Så i en framtid så inom en snar framtid tror vi 
att vägen in till lagret kommer att trafikeras av 35–40 lastbilar och 56 anställda som 
ska passera in och ut dagligen.  
Enligt information som Kloosterboer fått så är Brings lager längs Billesholmsvägen 
sålt till FoodHills och det kommer i framtiden inte längre att fungera som en 
trasportterminal. Således kommer lastbilar i betydligt  
mindre utsläckning att behöva passera längs Kristinetorpsvägen till 
Billesholmsvägen. Efter avfarten in till Kloosterboers lager så kommer trafiken att 
minska betydligt vad det gäller tyngre fordon. 
Risker i befintlig korsning och förslag på lösningar 

 
I bilden ovan har vi markerat ut de problem som vi ser med den befintliga 
korsningslösningen och i punkterna under till finns en mer detaljerad förklaring av 
problemet och förslag till lösningar. 
1. Lastbilar som ska svänga in på Kristinetorpsvägen har en lång startsträcka 
från att dom är 
stillastående till att dom fått fart och kommer över till Kristinetorpsvägen. Den 
stillastående 
lastbilen har därför svårighet att hitta en lucka med den höga trafikmängden i riktning 
mot Hyllinge. Förslag på lösning: Sänkt hastighet över korsningsområdet 
2. All trafik som ska svänga vänster stannar upp trafiken i riktning mot 
Billesholm. Är det dimmigt, regnigt eller mörkt som det är på så kan det vara svårt att 
se vart Kristinetorpsvägen verkligen börjar och det leder till hastiga inbromsningar 
precis innan vänstersväng. 
Förslag på lösning 1: Separat fält för vänstersväng med staket mot mötande trafik. 
Förslag på lösning 2: Belysning över korsningsområdet. 
3. Lastbilar som kommer i riktning mot Hyllinge har svårt att ta sig in på 
Kristinetorpsvägen utan att skära kurvan så om det står ett fordon på punkt 4 så blir 
den högersvängande lastbilen 
tvungen att tvärbromsa eller gira kraftigt. Det kan orsaka risk för både lastbilen och 
bilar som kommer bakom lastbilen. Likväl som från motsatta riktning så är det svårt 
att se var Kristinetorpsvägen verkligen börjar mm när det är dimmigt, regnigt eller 
mörkt. 
Förslag på lösning 1: Separat och doserad högersväng för trafik som kommer i 
riktning mot Hyllinge och ska in på Kristinetorpsvägen. 
Förslag på lösning 2: Belysning över korsningsområdet. 
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4.  Fordon som väntar på att köra ut står i riskområde för alla lastbilar som ska 
svänga in eller ut från Kristinetorpsvägen eftersom svängradien in på den smala 
vägen är för lite. Personbilar kan ganska lätt backa några meter men stora lastbilar 
har svårare för det och backande lastbilar på vägar är en risk i sig själv. 
Förslag på lösning: Bredda in och utfarten från Kristinetorpsvägen. 
5.  Lastbilar som ska svänga in till lagret har svårt att ta kurvan utan att skära 
kurvan så om det står ett fordon och ska svänga ut på Kristinetorpsvägen som blir 
något av fordonen tvungna att backa för att något av fordonen ska komma fram i 
svängen. Backande lastbilar är en risk i sig själv. 
Förslag på lösning: Bredda vägen och svängen in till lagret. 
6. När två bilar möts och en bil ska svänga vänster (körandes mot Billesholm) 
och en bil ska svänga vänster (körandes mot Hyllinge) så blir det lätt en trafiklåsning 
eftersom båda bilarna kan blockeras att svänga av efterföljande fordon. Att göra en 
stockholmssväng är ännu farligare då det finns risk att frontalkrocka med 
efterföljande bilar som kommer i hög fart. 
Förslag på lösning 1: Separat fält för vänstersväng i båda riktningarna med staket 
mot mötande trafik.  
Förslag på lösning 2: Sänk hastigheten i korsningsområdet. 
7. Det är väldigt dålig sikt mot Billesholm när man står på Charlottenholmsvägen 
och ska svänga ut på Tjutebrovägen eller korsa över till Kristinetorpsvägen. Det 
beror på de skyltar som är placerade i siktområdet mot Billesholm. 
Förslag på lösning: Höj upp skyltarna och sätt dem på ben eller hitta en annan 
placering av skyltarna. Att placera skyltarna närmre Hyllinge eller Billesholm skulle 
göra att fordonen får mer tid på sig att planera sin körning om det är dålig sikt. 
8.  Lastbilar som ska in till lagret kommer ibland flera åt gången och vissa är på 
plats innan vi öppnar. Alla chaufförer ska checka in sig mot sin transport order för att 
få köra in på lagerområdet. Det gör att det med den trafikbelastningen som det finns 
idag lätt kan stå 2–3 bilar i kö för att komma in på området. Det gör att personbilar 
som ska in på området måste köra halva sträckan i motsatt körfält mot utpasserande 
trafik. Det skulle också göra att om man gör en S – kurva så som det första förslaget 
från kommunen så skulle köande lastbilar stå i kurvan och blockera fordon som vill 
passera från Billesholmsvägen till Tjutebrovägen. Dessutom skulle omkörande 
personbilar köra i motsatt körfält i en vänsterkurva vilket kan betraktas som im 
möjligt ännu större risk än det första scenariot. 
Förslag på lösning: Bredda vägen in till lagret så att det blir dubbla körfält hela vägen 
från korsningen uppe vid Kristinetorpsvägen fram till den breddning av vägen som 
redan finns. 
9.  Lastbilar som kör ut från Kristinetorpsvägen är tung lastade och har en lång 
accelerationssträcka. Det är risk att bakomvarande fordon missbedömer hastigheten 
på lastbilarna eftersom den är väsentligt lägre än vägens rekommenderade 
hastighet. När lastbilarna svänger ut syns inte dess lampor för fordon som kommer 
längs Tjutebrovägen förrän lastbilen har rätat upp sitt släp. Om det är dimmigt, 
regnigt eller mörkt är det svårt att upptäcka det utsvängande fordonet i tid. Det finns 
en uppenbar risk för andra fordon att kollidera in i accelererande eller utsvängande 
lastbilar. 
Förslag på lösning 1: Accelerationsfält för lastbilar på höger sida mot Hyllinge fram 
till och med uppställningsplatsen + dubbla körfält mot Billesholm efter vänstersväng.  
Förslag på lösning 2: Belysning över korsningsområdet.  
Förslag på lösning 3: Sänk hastigheten i korsningsområdet 
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Tillägg och förslag på lösning 
Med de risker och argument som jag redovisat ovan ser jag att de tillägg som jag 
föreslagit inte vida överstiger kostnaden för den lösning som Bjuvs kommun 
redovisat. Min lekmannamässiga bedömnings är att det tvärt om skulle kunna bli 
både billigare och bättre. Nedan har jag visualiserat de tillägg, dvs hela nya 
vägdragningen, som skulle kunna göra korsningen och anslutande vägar betydligt 
säkrare.  
Utöver extra yta för väg så behövs belysning, vägräcken, flerfilsmarkeringar och ny 
skyltlösning men det tänker jag är saker som trafikverket säkert också tagit med i sin 
bedömning som rimliga åtgärder utifrån kända risker kring korsningen. 

 
Ungefär så här ser vi att en väl fungerande korsning skulle kunna se ut i verkligheten 

 
Efter mina inspel och delgivande av fakta i ert pågående ärende så träffas jag gärna 
och förklarar hur vi resonerat. Samt varför vi tror att denna lösning reducerar flera av 
de faror kring korsningen som vi som är verksamma i området ser dagligen.  
 
Kommentar: 
Hyresgästen hos Centur AB Kloosterboer AB har yttrat sig angående detaljplan för 
del av Bjuv 23:1 Kristinetorpsvägen till samråd. I yttrandet framkommer bland annat 
de svårigheter och problem som hyresgästen upplever med den lastbilstrafik som 
besöker området. De risker och problem är knutna till den befintliga korsningen på 
Kristinetorpsvägen. Dessa risker och problem samt förslag på lösningar från 
hyresgästen är samlade i ett dokument och finns att tillgå hos kommunen.  
 
Kommunen har mottagit yttrande från Kloosterboer AB (hyresgäst hos Centur AB). I 
yttrandet har Kloosterboer AB påpekat ett antal problem som uppkommer och 
markerat dessa i och kring korsningen Kristinetorpsvägen/Tjutebrovägen samt 
Kristinetorpsvägen/befintlig infart till lagret. Kommunen anser att dessa problem 
kommer att försvinna i samband med utbyggnaden av Kristinetorpsvägens nya 
korsning. Detta eftersom korsningen förflyttas och placeras ca 50 meter till väster om 
befintlig korsning. Kloosterboer AB måste vara medvetna om att kommunen planerar 
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den nya vägdragningen utifrån detaljplanens syfte som baseras på de 
rekommendationer som framkommit i den åtgärdsvalsstudie för länsväg 110 som 
gjorts av Trafikverket tillsammans med Bjuvs kommun och Findus. Det bör även 
påpekas att Trafikverket har ett eget projekt för Tjutebrovägens nya anslutning till 
Kristinetorpsvägens nya anslutning, som i sin tur innebär att flera av de problem som 
Kloosterboer AB lyfter upp i sitt yttrande försvinner, varför kommunen hänvisar att 
Kloosterboer AB ska kontakta Trafikverket angående detta.  
 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget har efter samrådet omarbetats och följande förändringar har gjorts: 
 
PLANKARTA 
Den del av den befintliga Kristinetorpsvägen som idag korsar Tjutebrovägen och 
som på plankartan till samrådet var utpekad som GATA1 och allmän plats har 
övergått till kvartersmark med beteckningen T1, då gatan inte är tänkt att vara 
tillgänglig för allmän trafik.  
 
PLANBESKRIVNING 
Det har tillkommit ett nytt avsnitt under PLANFÖRSLAG – FÖRÄNDRINGAR FRÅN 
SAMRÅD TILL GRANSKNING där det har redogjorts för den förändring som skett 
med markanvändningen.  
Det har gjorts förtydliganden under PLANFÖRSLAG – GATOR OCH TRAFIK som 
innefattar förtydligandet av den förändrade markanvändningen från allmän plats till 
kvartersmark.  
 
Det har gjorts förtydliganden under PLANFÖRSLAG – TEKNISK FÖRSÖRJNING – i 
avsnitten Vatten, avlopp och dagvatten samt Ledningar i området. 
Det har gjorts förtydliganden under MÖLIGA KONSEKVENSER – 
MILJÖKONSEKVENSER – i avsnitten Miljökvalitetsnormer för vatten samt Avfall. 
Det har gjorts förtydliganden under GENOMFÖRANDE FRÅGOR – 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR i avsnittet Fastighetsrättsliga frågor samt 
avsnittet Servitut. 
Det har gjorts förtydliganden under GENOMFÖRANDE FRÅGOR – EKONOMISKA 
FRÅGOR – Planens ekonomi. 
 
SAMLAD BEDÖMNING 
Plan- och byggavdelningen föreslår att förslaget till detaljplan för del av BJUV 23:1, 
Kristinetorpsvägen i Bjuv, Bjuvs kommun, Skåne län bör föras till granskning. 
 
Byggnadsförvaltningen 
Bjuvs kommun 
 
Besnik Nikqi 
Planarkitekt  

 


