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STADENS BYGGSTENAR, KVARTEREN!
Förslaget tar sin utgångspunkt i en flexibel kvartersstruktur där varje 
kvarters mått, ca 60 x 60 meter, gör det flexibelt för flera hustyper 
oavsett innehåll och markanvändning. Det innebär den övergripande 
strukturen med möteplatser, parker, grönstråk och offentlig service 
fungerar oavsett varje kvarters innehåll, som det i framtiden kan finnas 
behov att variera. Detta tror vi är en viktig förutsättning för att skapa 
den blandade staden som kan växa organsikt och byggas ut under lång 
tid. 

Förslaget bygger med andra ord på en klassisk kvartersstruktur med 
kvarter som är mer eller mindre sammanbyggda och med entréer som 
vänder sig mot kvarterens utsidor. Förslaget innebär en relativt hög 
exploatering av området med tydligt definierade stadsrum och parker 
som naturliga och inbjudande mellanrum i den täta kvartersstrukturen. 
Bebyggelsens höjder går från ca 5-6 våningar i den västra delen till 1-2 
våningar i mötet med Åkarp. Förslaget innebär ca 7300 nya invånare i 
området fördelade ca 55% på den norra sidan av Lundavägen och 45% 
på den södra. 

STADENS BYGGSTENAR- STRÅK OCH GATOR!
En utgångspunkt för gestaltningen av de offentliga stråken och gatorna 
är att prioritera de gröna trafikslagen: gång-, cykel- och kollektivtrafik i 
den nya stadsdelen.  

Handelsstråket – en småskalig handelsgata

Handelsstråket gestaltas som en livlig gata med småskalig handel i 
bottenvåningarna och med inbjudande breda trottoarer som gjorda 
för uteserveringar, caféer och restauranger. Handelsstråket är ett 
komplement till Burlöv Center och kopplar samman Burlöv Center, 
den nya stadsdelens norra sida, södra sidan och Lundavägen. Utmed 
Handelsstråket ligger det nya Burlövsbadet och nya offentliga torg 
som inbjuder till vistelse och möten; Badhustorget, Mölletorget och 
Kronetorpstorget. Handelsstråket har en promenadvänlig karaktär där 
gångtrafikanter är prioriterade i stadsrummet. Parkering och angöring 
sker i en parkerings- och trädzon utmed gatan. 

Lundavägen – stadsdelens livsnerv

Lundavägen är stadsdelens livsnerv och en stor del av de som ska till 
området kommer att passera gatan. Gång- och cykel samt kollektivtrafik 
prioriteras och Lundavägen utformas därmed med gång- och cykelbanor 
på ömse sidor om vägen, separata busskörfält och säkra korsningspunkter 
för cyklister. Se sektion på plansch 3.

För att tillgodose krav på hög tillgänglighet och säkerhet för cyklister 
och fotgängare som ska korsa Lundavägen kan korsningar på sträckan 
behöva hastighetdämpas, alternativt tillsammans med signalreglering 
för att underlätta tillgängligheten för all trafik till Kronetorpsområdet. 

STADENS BYGGSTENAR- STADSRUMMEN!
Stadsrummen är de dominerande gestaltningselementen och det är 
här livet på gatan sker. Förslaget tar sin utgångspunkt i att skapa en 
serie sammankopplade urbana stadsrum som inbjuder till vistelse och 
samvaro. Stadsrummen gestaltas som torg med urbana kvaliteter utmed 
Handelsstråket och gestaltas med olika funktioner och karaktärer. 

EN NY HÅLLBAR STADSDEL
Förslaget innebär att en mängd nya mötesplatser tillskapas, vilket ger 
kommuninvånarna sociala, och rekreativa värden. Genom närheten, 
småskaligheten och kopplingarna kan vardagslivet underlättas genom 
att det blir enkelt att utföra sina vardagsärenden, cykla till fotbollen, ta 
en kaffe på Badhustorget med kompisen, eller själv kunna gå till skolan.

Förslaget innebär att cykel och kollektivtrafik är prioriterade trafikslag 
i den nya strukturen och med en väl genomförd parkeringsstrategi kan 
områdets struktur inbjuda till en större användning av dessa trafikslag. 
De viktiga mötesplatserna och målpunkterna inom området har bra 
cykelkopplingar och busshållplatser i närheten. Skolor och förskolor, bad, 
idrottsanläggning, parker och rekreationsstråk ligger alla i anslutning till 
det övergripande cykelnätet som gör det lätt för såväl vuxna som barn 
att på egen hand ta sig dit. Allt sammantaget uppmuntrar strukturen 
till att gå och cykla och till låg bilanvändning. 

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken prioriteras inom området med separata busskörfält på 
Lundavägen och med strategiskt placerade hållplatslägen. En alternativ 
linjedragning via Burlövs Centralstation  redovisas i trafikdiagrammet. 
Denna dragning ger möjlighet till en integrerad bytespunkt mellan buss 
och tåg vilket ytterligare bidrar till ett hållbart resande inom Burlövs 
kommun. Föreslagets robusta struktur fungerar bra med såväl befintlig 
som alternativ linjedragning.

Mikroklimat

En utgångspunkt för arbetet med strukturen har varit att skapa goda 
förutsättningar för ett bra mikroklimat i den nya strukturen. Platsen 
är relativt vindutsatt och för att skapa trivsamma offentliga stadsrum 
och parker har förslaget utarbetats med klimatet i fokus. Förslagets 
kvartersstruktur med förskjutna gator, kringbyggda gårdar, torg och 
parker innebär att vinden bromsas och att vindskydd skapas för torg, 
platser och innergårdar. Den relativt täta och jämnhöga bebyggelsen ger 
de bästa förutsättningarna för att undvika turbulens kring exempelvis 
höga byggnader. Sammantaget ger förslaget mycket bra förutsättningar 
att skapa härliga, vindskyddade lägen som ger fina förutsättningar för 
människor att trivas!

stadsdelen som kan locka båda boende i Arlöv och Åkarp. Den stora 
parken kommer att ge kommunens invånare ett offentligt grönt rum 
som idag saknas i kommunen. De generösa stadsparkskanalerna lockar 
till vistelse båda sommar som vinter och bidrar med en vattenkaraktär 
som inte finns inom området idag. 

Supercykelväg mellan Malmö och Lund

Supercykelvägen mellan Malmö och Lund kommer att gå genom Arlöv 
och Åkarp. I förslaget integreras i strukturen strax söder om järnvägen. I 
gatusektionen har ett generöst mått om 3,0 m avsatts för att ge en tydlig 
signal om cykelvägens status. Supercykelvägen  redovisas separat bland 
sektionerna.

Parkeringsstrategi och sophantering

Väl avvägda parkeringsstrategier bidrar till minskad bilanvändning och 
effektivt markutnyttjande, vilket är inarbetat i det presenterade förslaget. 
Flerfamiljshus  lokaliseras främst till områdets västra del, ihop med 
andra verksamheter för möjlighet till samnyttjande av andra funktioner 
som kontor, badhus etc. Parkering till dessa  samlas i gemensam 
parkeringsanläggning som lokaliseras i anslutning till huvudvägnätet. 
Parkering för kontor, flerbostadshus, service och verksamheter sker i 
dessa anläggningar, medan besök- och korttidsparkering generellt sker 
utmed gatan. 

Förslaget innehåller minst en parkeringsanläggning i form av 
ett parkeringshus föreslås på respektive sida om Lundavägen/
Kronetorpsvägen. Gångavståndet från dessa anläggningar överstiger 
inte 500 m till målpunkter vilket ger  god tillgänglighet för de 
boende. Angöring till respektive kvarter vid exempelvis flyttning 
eller angöring är möjlig i alla kvarter i strukturen. De gemensamma 
parkeringsanläggningarna ger goda förutsättningar för effektiv 
användning av bilpoolsbilar samt för samnyttjande av bilplatser. Den 
tydliga kvartersstrukturen innebär att sophanteringen inom området 
enkelt kan lösas för respektive kvarter med miljöhus för flerbostadshusen 
och småskalig sophantering för småhusen. 

På Badhustorget kommer det att finnas butiker, caféer, restauranger 
och uteserveringar. Mölletorget är en av stadsdelens entréplatser och 
kommer att erbjuda en fantastisk utsikt mot Kronetorps mölla och mot 
Stadsparken norr om Lundavägen.  Funktionerna på torget är entré, 
väntplats och busshållplats samt ha service, och kommersiella funktioner 
i bottenvåningarna. På Mölletorget kommer det också att finnas plats för 
uteserveringar. Söder om Lundavägen finns det vackra Kronetorpstorget 
utmed Handelsstråket som med sin härliga sydvästfasad inbjuder till 
vistelse.

STADENS BYGGSTENAR- DET GRÖNA OCH BLÅ!
En viktig utgångspunkt har varit att utnyttja den befintliga vackra 
Kronetorps park som en stomme i den gröna strukturen samt att 
integrera och koppla samman Kronetorps park i den nya strukturen.

Det nya Kronetorpsstråket löper i nordsydlig riktning genom 
området och kopplar samman Burlövs egnahem med Alnarp i norr 
och Öresundskusten. Kronetorpsstråket utformas som ett grönt stråk 
där gående och cyklister samsas i en härligt grön miljö med grönska 
och dagvatten integrerat. Stråket är tänkt som ett övergripande 
rekreationsstråk med fungerar också som ett internt cykelstråk inom 
området och vidare norrut och söderut. För den som promenerar utmed 
stråket blir det en varierad upplevelse av olika gröna rum och stråk med 
Kronetorps park i söder, med utblickar mot den vackra Kronetorps allé, 
förbi den inbjudande Stadsparken som med sina generösa mått på 3,7 
hektar blir Burlövs nya stadspark och mötesplats. Kronetorpsstråket 
fortsätter sedan norrut mot de nya våtmarkerna söder om järnvägen, 
passerar det befintliga verksamhetsområdet och löper vidare mot 
Alnarpsparken på bro över Västkustvägen. Ett nytt idrottområde 
föreslås i områdets nordvästra del med härliga förutsättningar för idrott, 
rekreation och amfiteater i västerläge på ”kullarna”. 

Burlövs nya stadspark

Förslagets utgångspunkt har varit att skapa både vackra möteplatser 
men också att skapa mervärden för de boende. Den nya stadsparken 
kommer att bli en samlande stor grön oas och bidra med kvaliteter i 

FÖRSLAGETS UTGÅNGSPUNKTER

Kronetorpsområdet har en unik kulturhistoria från skiftes tiden. 
Genom motorvägarnas dragningar som effektivt skurit av området 
från Burlövs kyrkby, möllan och det omgivande odlingslandskapet, 
har landskapet blivit starkt fragmentiserat. På senare tid har nya 
vägdragningar gjorts som har bidragit till fragmentiseringen. En av de 
viktiga utgångspunkterna för gestaltningen har varit att återskapa och 
stärka landskapliga sammanhang. Lundavägen, som i princip har en 
bevarad sträckning sedan medeltiden har varit en viktig utgångspunkt 
att ta fasta på, liksom att stärka kopplingar mellan Arlöv och Åkarp. 
En annan viktig utgångspunkt har varit att de kulturhistoriska 
sambanden med odlingslandskapet bevaras och förstärks genom 
att de visuella utblickarna mot Möllan och Burlövs kyrkby lyfts fram, 
samt att Kronetorps gård befäster sin roll som en viktig nod i den nya 
strukturen.

FÖRSLAGETS HUVUDIDÉ
Förslagets huvudidé är att skapa:

•	 En	flexibel	och	blandad	stad	som	kan	växa	organiskt	under		
 lång tid
•	 Nya	vackra	mötesplatser	genom	en	serie	kopplade	urbana		
 och sköna, gröna stadsrum
•	 Skapa	mervärden	för	de	boende	i	Åkarp	och	Arlöv	och	för	de		
 nya invånarna i stadsdelen. 

Förslaget innebär att en ny och attraktiv stadsdel skapas genom 
goda kopplingar till de båda orterna Arlöv och Åkarp, samt till 
omgivningen. Den föreslagna strukturen möjliggör att orterna kopplas 
samman fysiskt genom förbättrade vägar, gång- och cykelvägar men 
också genom att det skapas en mängd nya, inbjudande och vackra 
mötesplatser. 
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Diagram över möjliga utbyggnadsetapper

       Buller

Kronetorpsområdet är idag utsatt för buller från såväl 
tågtrafik som vägtrafik. En framgångsfaktor för att skapa 
en attraktiv stadsdel är att kunna erbjuda ljuddämpade och 
skyddade lägen för bostäder, stadsrum och vistelseytor. 
Förslagets kontorshus med långsida mot järnvägen bidrar 
till minskade ljudnivåer från Södra Stambanan. För 
att dämpa ljud från motorvägarna innehåller förslaget 

bullervallar i form av vackert gestaltade ”kullar” utmed 
motorvägsnätet. Bullervallarna utformas som terrasser, 
vilket innebär att de även kan användas för rekreation, 
vistelse och planteringar. Ljudsimuleringar med och utan 
dessa kullar visar på tydliga förbättringar av ljudmiljön 
med en höjning av marknivån utmed motorvägen, vilket 
bidrar till att hitta vistelseytor med god ljudmiljö. 

Sektion A - Handelsstråket
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Badhustorget - mötesplats med caféer, restauranger, butiker, handel och service. Byggnaderna med sina varierade fasader ger ett varierande och livfullt ramverk till torget. 

Lundavägen omvandlas till en grön stadsgata med goda tvärkopplingar där de gröna trafikslagen prioriteras. Den nya stadsdelen gestaltas 
med mycket grönska på innergårdar, fasader och tak vilket ger en inbjudande vistelsemiljö. 

Diagram över markanvändning
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Diagram över antalet våningar
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