
Kronetorps gård kan börja bygga de 
första kvarteren enligt nuvarande förslag  
och kommunen kan vara trygga i att det  
är en stabil startpunkt för det framtida 
Kronetorpsområdet och en viktig del av 
en framtida helhet.

Kronotorps Gård kan fortsätta utveckla 
bostadsområden kring parken och huvud-
byggnaden samtidigt som kommunen till-
sammans med markägare, andra sakägare 
och genom medborgardialog arbetar fram 
detaljer kring implementeringen av den nya 
strukturplanen och de mer komplexa plan-
arbeten som krävs kring utvecklingen runt 
Burlöv Center, stationsområdet och Krone-
torpsvägen. 

Den nya dragningen av Kronetorpsvägen 
byggs med den gamla vägen fortvarande 
i bruk vilket minimerar trafikstörningar och 
tillåter verksamheter kring Burlöv Center att 
fortgå som vanligt. Området mellan Krone-
torpsparken och den nya Kronetorpsvägen 
byggs så att det vid etappens slutförande 
blir en enhetlig och naturlig boendemiljö. 
Den nya Kronetorpsvägen sätter tonen för 
framtiden med sin karaktär av stadsgata.

Partitur

När Burlöv tar steget mot en samlad, stads-
lik bebyggelse och mot en mer entydig 
kärna blir detta en utmaning för hela samhäl-
let; storskaligheten i ny infrastruktur, växan-
det, förskjutningen, tempot - bara några av 
de ord som kommer bli praktisk verklighet 
för den växande stadens invånare – i tid och 
rum.
  Under höstens och vinterns arbete 
har vi sökt efter balansen mellan dagens 
och morgondagens Burlöv; var, med vad 
och hur dras de strukturer som inte styrts av 
givna förutsättningar, hur ser gränslandet ut 
mellan ny stad och befintlig bebyggelse, vad 
är parklandskap och stadslandskap?
 Längs en lång planerings- och ut-
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Stadsbyggnadelement
De fyra stadsbyggnadselementen är 
ryggraden i skelettplanen för Burlöv. 
De har var för sig en tydlig karaktär 
och funktion. De binder samman de 
olika delområdena och etapperna 
och kommer att verka för 
integreringen mellan Burlövs 
nuvarande och framtida invånare. 
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redningshorisont så tror vi att Burlöv Center 
kommer att ha en betydelsefull roll i transfor-
mationen från förort till stad. Vi tror att Burlöv 
Center kan bli en invävd del av stadens liv 
och rörelser; givna urbana stråk och ga-
tor, ett nytt resecentrum, ett stort antal nya 
invånare samt obönhörliga krav på ett uthål-
ligt konsumtionsmönster kommer att bli mål 
och mening i framtidens stadsbyggande. Ur 
detta perspektiv är Burlöv Center en stra-
tegisk och värdefull mittpunkt för stadens 
helhet.

Partituret
Skelettplanen etablerar ett slags stadsbygg-
nadspartitur på tre olika nivåer inom  

planområdet. Partituret skapar flexibilitet, 
överblickbarhet och vision som över tid 
tillåter och inspirerar alla aktörer att delta i 
ett långsiktigt och uthålligt stadsbyggande. 
Partituret ger frihet åt individuell utformning, 
framtida behov och nya initiativ utan att 
vision och riktning går förlorade.  

•	 Den första stadsbyggnadsnivån är de 
fyra stadsbyggnadselementen; ”Det 
urbana stråket”, ”Aktivitetsstråket”, ”Land-
skapsstråket” samt huvudgator (Krone-
torpsvägen och Lundavägen). Dessa 
tydliga gester – varav två är befintliga - 
ger området identitet, struktur och orien-
terbarhet. 
 

•	 Den andra nivån är ett huvudnät av ga-
tor som delar upp området i grupper av 
kvartersstrukturer och lokala stadsrum. 
Dessa grupper har proportioner och 
förutsättningar för att ge flexibilitet i det 
framtida planarbetet. 

•	 Den tredje nivån är det individuella kvar-
teret samt det lokala nätet av kvarters-
gator. Gator som leder in i en grupp av 
kvarter har avslutade vyer och leder 
vidare på ett informellt sätt. Varje kvarter, 
gata och plats kan utformas i relation till 
sin specifika plats i helheten. 

FrÅN FÖrOrt tiLL StaD



Efter genomförandet av etapp 4 är grunden lagd för det framtida 
Burlöv. Bostadsområdet kring Kronetorps Gård, det nya Urbana 
stråket och de första nya stadskvarteren kring stationsområdet 
skapar sammanhållna miljöer och etablerar karaktären av stad. 
Utvecklingsområden som beskrivs i de kommande etapperna är 
inte bundna av att genomföras i en specifik ordning. Specifika 
delprojekt som ett nytt badhus med en ny stadspark och omvand-
lingen av Burlöv Center kan, om viljan finns, påbörjas redan under 
etapp 4. Aktivitetsstråket och landskapsstråket kan etableras som 
strukturerande element i landskapet. Kvartersformer kan definieras 
genom temporära rumsskapande åtgärder så som trädplantering 
och odlingsmarker.  De följande etapperna kan ses som ett utveck-
lingsscenario snarare än en fastlagd sekvens.      

Lundavägen kopplar samman Burlöv med angränsande stadsdelar. Gatan ska inte  
uppfattas som en genomfartsväg men är ett viktigt cykelstråk med separata cykelfiler. 
Lundavägen utformas som en bred stadsgata med träd och mittplantering, plats för 
svängande körfält samt kantstensparkering och busshållplatser.

Det urbana stråket leder från stationen till Kronetorps Gård och är en förlängning av den 
befintliga allén. Den solbelysta sidan av stråket har en uppbruten fasadlinje och  
mindre rumsbildningar återkommer rytmiskt i stark kontrast till den storslagna gesten mellan 
station och Herrgård. Dessa platsbildningar accentueras av träd, markbehandling och de 
verksamheter som finns i bottenvåningen. Samtliga bottenvåningar innehåller butiker eller 
publika verksamheter, det offentliga rummet kommer att rymma marknader, aktiviteter och 
uteserveringar.

Aktivitetsstråket erbjuder en grön koppling som binder samman nuvarande och  
framtida sociala verksamheter. Längs körfältet finns en gång- och cykelväg samt en 6m 
bred zon för sport, lek och parkliv. Denna zon nyttjas för parkering där stråket passerar det 
nya badhuset och fotbollsplanerna. I övrigt varvas aktiviteter som löparbana, boule, skate-
board, basketkorg, pingis, lek samt stadsodling. Stråket vidgas till parkrum, fotbollsplaner, 
mindre sportfält för basket samt andra sporter och lekplatser. Utformningen är avspänd 
och robust. Stråket leder från det nya badhuset via förskolor till det stora centrala stads-
rummet i Svenshögområdet med bland annat vårdcentral. 
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Alla bussar går via det nya resecentret. 
Bussållplatserna ligger i strategiska punk-
ter där viktiga stadsbyggnadselement 
möts. Busslinjerna dras så att de i så liten 
utsträckning som möjligt använda kors-
ningen Lundavägen/Kronetorpsvägen. En 
kombinerad infartsparkering och parke-
ring för handel samt cykelparkering eta-
bleras i direkt anslutning till resecentret.

Huvudnätet skapar goda förutsättningar 
för angöring med bil och transporter till 
alla kvarter. Det sekundära nätet ger 
förutsättningar för en väl integrerad 
bebyggelse med goda möjligheter för 
gående och cyklister att röra sig i 
trygga miljöer genom Burlöv.

Infartsparkering och offentlig parkering 
nås i direkt anslutning till huvudgatorna, 
framförallt från Kronetorpsvägen vilket 
minimerar behovet av genomfart i områ-
det, men även till viss del från Lunda- 
vägen. Parkering inom en parkerings-
grupp koordineras i t.ex. parkerings-
garage under gårdar och dess parkering 
kan alltid nås från huvudnätet. Parkering 
i Landskapsstråket sker i garage som 
integreras i landskapet som kullar. Gator 
i huvudnätet har kantstensparkering. 

Längs huvudstråk finns separata cykel-
filer som är väl integrerade i omgivande 
cykelvägnät. Det sekundära nätet består 
av kvartersgator och andra skyddade 
miljöer där bilar rör sig på de gåendes 
tsar bilvägar utformas korsningarna så att 
det är enkelt att fortsätta cykelfärden. Där 
huvudstråk för cykel korsar Kronetorps-
vägen och Lundavägen samt där det 
sekundära cykelnätet korsar lokalgator 
skall utformningen prioritera framkomlig-
heten för cyklar.

I området för ”bostäder” kan enstaka 
lokaler eller förskolor finnas. I området för 
”huvudsakligen bostäder” kan  
bottenvåningar mot de viktiga stråken 
med fördel ha lokaler i så stor utsträck-
ning som möjligt men med fokus kring 
viktiga korsningar och busshållplatser. I 
kvarter med ”blandade funktioner” kan 
handel, bostäder och verksamheter 
integreras men alltid med ett relativt stort 
inslag av bostäder då en grupp av 
kvarter alltid skall ha minst hälften av 
den byggda ytan för bostäder. 

Bebyggelsen inom alla ”exploateringsnivåer” 
föreslås vara blandad med t.ex. radhus, 
lägenhetshus, punkthus, etc. för att ge en 
relativt hög exploatering men med en små-
skalig karaktär. Exploateringen har beräknats 
utifrån relationen kvartersmark och byggd 
volym. Ingen gatumark ingår i beräkningen 
av den angivna exploateringsnivån.
 Exploateringsnivå 1 motsvarar ungefär en 
exploateringsgrad på 1. Radhus och ensta-
ka parhus eller stadsvillor kombineras med 
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Kronetorps Allé förlängs till stationen och 
det urbana stråket etableras. Den mark som 
frigjorts för exploatering mellan Burlöv Center 
och den nya Kronetorpsvägen gör att byg-
gandet av framtidens stadscentrum kan in-
ledas vilket även innebär att stationsområdet 
börjar ta form. Marken mellan Kronetorps-
vägen och Svenshögområdet, som också 
frigjorts för exploatering med den nya väg-
dragningen, börjar bebyggas längs med den 
nya Kronetorpsvägen. Kronetorpsområdet 
(gårdsnära områden) kan fortsätta sin utbygg-
nad norr ut i önskad takt.

Det nya badhuset, den nya stadsparken 
och fotbollsplaner anläggs i samband med 
att Aktivitetsstråket byggs ut. Området 
mellan Burlöv centrum och det nya  
badhuset börjar utvecklas. Området kring 
Kronetorps Gård utvecklas vidare och 
Svenshögområdet integreras i den nya 
bebyggelsen. Nya verksamheter etableras 
längs spåret.

Etapp 4

Etapp 5

Partitur

lägre lägenhetshus på 3-4 våningar och 
inslag av enstaka punkthus/hörn i strate-
giskt valda lägen på upp till 6 våningar. 
 Exploateringsgrad 2 motsvara ungefär 
en exploateringsgrad på 1,5 med rad-
hus, bostadshus på 3-5 och inslag av 
enstaka punkthus/hörn i strategiskt valda 
lägen på upp till 7 våningar. 
 Exploateringsgrad 3 motsvara ungefär 
en exploateringsgrad på 2,0 (högre där 
bottenvåningar har stort inslag av handel) 
med radhus, bostadshus på 4-6 vå-
ningar och inslag av enstaka punkthus/
hörn i strategiskt valda lägen på upp till 9 
våningar. 
 Exploateringsgrad 4 motsvara ungefär 
en exploateringsgrad på 2,5 eller  
högre med en bebyggelse mellan 2 
och 6 våningar och med punkthus/hörn 
i strategiskt valda lägen som kan vara 
högre.

1, utmed spåret längs Hantverkaregatan. 
Resecentret intar en särställning i området. 
Hantverkargatan blir en tydlig stadsgata 
med Handel och entréer i bottenvåningen 
mot gatan och parkering, cykelparkering 
och kontor mot spåret. 

2, Nuvarande Burlöv Center. 
På lång sikt så öppnas området upp med 
nya stråk och gator. Handel fortsätter att 
dominera bottenvåningarna men komplet-
teras med bostäder och andra lokaler. Lil-
levångsgatan flyttas något öster ut vilket ger 
plats för radhus längs den västra kanten 
som övergång till villabebyggelsen. Gatan 
förlängs även till Företagsvägen mot Arlövs 
station.  Ett nytt gång- och cykelstråk från 
stationen mot Svenshögsvägen leder  
genom området.

3, det utvidgade centrumområdet. 
Handel dominerar bottenvåningarna med 
bostäder och lokaler ovanför. Verksamhe-
terna längs det urbana stråket i sydvästläge 
ger fina förutsättningar för uteserveringar 
och en god koppling för gående och cykel 
till stationen och Kronetorpsområdet i stort, 
samtidigt som Kronetorpsvägen i nordöst 
ger goda angöringsmöjligheter. 

4, Svenshögsområdet. 
Nya kvarter byggs mot Lundavägen och 
Kronetorpsvägen, byggnader och strukturer 
som ger dessa gator en tydlig stadskant. 
I mötet mellan det nya och det befintliga 
Svenhögsområdet kan de storskaliga  
volymerna med fördel kompletteras med 
småskallig bebyggelse längs de omkringlig-
gande gatorna. 
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5, Burlövs Parkstad kring den nya stads-
parken och badhuset.
Bebyggelsen omsluter den stora parken 
där idrott, lek och rekreation integreras i ett 
generöst stadsrum med det nya badhuset 
i fokus. Mot spårområdet finns goda förut-
sättningar för kontor och andra lokaler. Mot 
Kronetorpsvägen föreslås en relativt hög  
exploatering som sedan avtar åt nordost 
med radhus mot Mossvägen.

6, området norr om Mossvägen. 
Området utvecklas vidare med inriktning på 
odling. Fler publika verksamheter kring tema 
odling etableras för att Burlöv ska kunna 
bibehålla jordbruket som en del av platsens 
karaktär.

7 Kronetorps gårdsstad.  
Området kring Kronetorps Gård och Park 
består till största del av bostäder med 
inslag av lokaler i bottenvåningar i strategis-
ka lägen. Karaktären som redan etablerats i 
det pågående planärendet väster om  
gården föreslås fortsätta; kvartersgrupper 
definierar tydliga stadsrum med ett inre nät 
av småskaliga gator, parker och  
platsbildningar. 

8, Kronetorps Gård och Park 
Området utvecklas vidare, parken rustas 
och nya verksamheter tillkommer. Området 
integreras med den nya kringliggande 
bebyggelsen; Burlöv får ett vardagsrum.

9, Kullarna mot motorvägen. 
Bebyggelsen i denna del är en integrerad 
del av landskapsstråket. Mot motorvägen 
ligger två rader av kullar; fyra lite större - i 
höjd med Möllan – nära trafiken och fyra 
mindre in mot bebyggelsen. Mellan kullarna 
slingrar sig en gång- och cykelväg med  
våtmarker i svackorna. På och i det fyra 
högre kullarna finns möjlighet att bygga fyra 
spektakulära kontorskomplex som tydligt 
annonserar sig utåt. Runt de inre kullarna 
sluter sig lågskaliga, U-formade bostads-
kvarter; kullarna tillsammans med byggna-
derna skapar en gård, skyddad mot trafiken 
men öppen mot landskapsstråket. Tillsam-
mans skapar denna komposition ett  
landskap som går att uppleva både från bil 
och som flanör. Parkering ordnas vid behov i 
garage under kullarna.
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Området mellan Burlöv Centrum och Det 
nya badhuset utvecklas vidare. Lundavä-
gen byggs om till en stadsgata vid Burlöv 
center. Det första delarna av Burlöv Center 
rivs och Burlövs centrum integreras med 
Svenshögområdet. Kronetorpsområdet 
fortsätter att expandera och de första 
kontorshusen byggs mot motorvägen 
tillsammans med att Landskapsstråket 
färdigställs.

Resterande delar av Burlöv Center rivs 
och utbyggnaden av Burlöv centrum fort-
sätter. Kronetorp Slottsområde utvecklas 
vidare med bostäder och kontor. Området 
mellan den nya stadsparken och Mossvä-
gen börjar byggas ut och Aktivitetsstråket 
kompletteras med fler aktiviteter.

urlöv centrum byggs ut och kopplingen 
väster ut över spåret utvecklas vidare.  
Området runt Lundavägen mot motorvägen 
i norr byggs. Området norr om Mossvägen 
förtätas i kombination med att Landskaps-
stråket utvecklas vidare. Temat för området 
fortsätter att vara odling och på lång sikt 
kan området förtätas ytterligare. Kopplingen 
mellan området kring den nya stadsparken 
och områden väster om spåret förstärks  
ytterligare med 1-3 nya kopplingar.
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Etapp 6
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Total kvartersmark uppgår till ca 458 000m2. 
Lägenhetsytan inom Kronetorpsområdet 
(område E till J = området för uppdraget) 
beräknas till ca 271 000m2 baserat på 
exploateringen angiven i diagrammet för 
bebyggelse. Detta motsvarar ca 7300 invå-
nare med en genomsnittlig yta på 37 m2. I 
området som helhet (A-J) beräknas lägen-
hetsytan till ca 455 000. Handel i hela bot-
tenvåningar i kvarter i direkt anslutning mot 
det urbana stråket i område A – C ger ca 45 
000m2. Mängden handel kan justeras både 
upp och ner, handel i alla bottenvåningar 
för område A – C ger ca 80 000m2 handel. 
Till det tillkommer lokal handel, förskola och 
andra mindre lokaler samt t.ex.  
kontor.

Område E = 62 200m2

Område F = 39 400m2

Område G = 40 900m2

Område H = 40 600m2

Område I = 66 800m2

Område A = 56 800m2

Område B = 43 400m2

Område C = 3 400m2

Område D = 48 700m2

Område J = 25 000m2

Kvartersmark

Burlöv Center
Burlöv Center kommer att kunna spela en 
central roll i den framtida förtätningen av 
Burlöv och i visionen om en dynamisk och 
livskraftig stadsbyggnad. Handeln kring 
stationsområdet måste kontinuerligt fung-
era och utvecklas under stadsutvecklingens 
alla skeden. Strategin för att nå detta är att 
behålla koncentrationen av handel inom 
ett fokuserat område och att bibehålla den 
goda tillgängligheten med bil samt tillgång-
en på parkering. Samtidigt som kopplingar 
till närområdet förstärks och det lokala 
kundunderlaget ökar så förstärks centrets 
funktion som knutpunkt.  

Burlöv Center – en transformation
Illustrationsplanen visar ett Burlöv Center 
som integrerats och förvandlats in i ett stort 
och sammanhängande stadslandskap. Vi 
tror och anar att Burlöv Center successivt 
kommer att övergå från köplada till stad. 
Genom de stora markvärden som Centret 
besitter och genom att vara en aktiv fast-

ighetsägare på en plats i stor förändring 
tror vi att detta kommer bli självklarhet på 
sikt. Fastighetsägaren till Burlöv Center kan 
redan under de inledande etapperna er-
bjudas stora sammanhängande bottenvå-
ningar i närliggande kvarter (se t.ex. etapp 
4). Genom ett optionsprogram – här finns 
internationella förebilder – byts köplada mot 
tredimensionell kvartersmark i de stadsmäs-
siga strukturerna och en gradvis avveckling 
av den storskaliga handeln tar vid. 
 Den föreslagna planstrukturen och 
dess proportioner möjliggör denna strategi 
och kan sammanfattas under följande punk-
ter:

•  Mellan Hantverksgatan och spåret före-
slår vi en kombinerad parkering för infart och 
handel. Denna parkering rymmer ca 350 
platser/våningsplan. Med t.ex. tre vånings-
plan ger detta ca 1000 platser.

•  Genom den nya dragningen av Kro-
netorpsvägen skapas ett område mellan 
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Landskapsstråket som ligger utmed 
motorvägen fungerar som buffert mot  
biltrafiken, en viktig del i uppsamlandet av 
dagvatten samt skydd mot vinden. Det är 
ett rekreationsområde med gång- och 
cykelstråk. Stråket har tre delar: 
I söder närmast Kronetorps Gård är stråket 
en del av Kronetorpsparken. 
Norr om Kronetorpsparken – längs  
motorvägen -  ett landskap med kullar och  
våtmarker. Här går att uppföra kontor i och 
på kullarna närmast motorvägen – en  
referens till närliggande Kronetorps Mölla. 

I den norra delen av området utvecklas 
temat med odling under överskådlig framtid 
med möjlighet att utvidga kullandskapet om 
området exploateras ytterligare.

Vatten/Fördröjningsmagasin
Fördröjningsmagasin integreras i både 
Landskapsstråket och Aktivitetsstråket. 
Dagvattenhanteringen blir en viktig och 
naturlig del i stadslandskapet. 
Den största sammanhållna ytan för fördröj-
ningsmagasin ligger i Landskapsstråket 
utmed motorvägen där en serie lågpunkter 

skala 1:500

För bilister är Kronetorpsvägen kopplingen till region och omvärld. Kronetorpsvägen har 
utformats som en bred stadsgata med träd. Gatan har två körfält i vardera riktningen, med 
mittplantering som kan ge plats för vänstersvängande körfält samt med kantparkering och 
busshållplatser.

Lokalgatorna är gator som kopplar samman området. Dessa gator leder alltid ”vidare” 
och formar – tillsammans med de stora stråken – de överordnade kvartersstrukturerna. 
Lokalgatorna är utformade som stadsgator med hus i tomtgräns, träd och  
kantstensparkering.

Kvartersgator Kvartersgator är lokalgator utan genomfartstrafik men tillåter angöring. 
Gatorna har korta siktlinjer, avslutade vyer och leder vidare på ett informellt sätt. Gatorna 
är utformade med gående i fokus och saknar tydlig avgränsning för biltrafik; alla rör sig på 
samma yta och med låg hastighet. Gatan är väldefinierad som stadsrum men är en inte-
grerad del av det lokala landskapet som semiprivata gårdar och privata förgårdar. 
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sammankopplade med diken skapar en  
betydelsefull biotop.  Den andra samman-
hållna serien av fördröjningsmagasin leder 
från Stadsparken norrut mot spåret samt 
vidare i det befintliga diket. En öppen  
dagvattenhantering som leder till dessa  
områden integreras sedan lokalt i utform-
ningen av kvartersgator mm. Dessa två  
områden kan sedan kompletteras efter 
behov med mindre lokala fördröjnings-
magasin i de mindre parkerna eller på 
bostadsgårdar.

Burlöv Center och Kronetorpsvägen där 
Handelsområdet kan utvecklas på ett flexi-
belt och nyskapande sätt. Den nya han-
delsytan kan alltså innehålla komplement 
till nuvarande Burlöv Center alternativt finns 
här verksamheter som Centret omlokalise-
rar till förmån för avetablering i köpladan. I 
ett sådant scenario På kan området kring 
resecentret utvecklas till en sammanhållen 
stadsmiljö utan att Burlöv Centers funktion 
äventyras.

•  Grupperingen av föreslagna kvarter och 
strukturen i och kring den nuvarande fastig-
heten för Burlöv Center skapar handlingsut-
rymme för att utveckla området som helhet. 
Burlöv Center kan stå kvar under överskåd-
lig tid, nuvarande center kan ”kläs in” med 
bebyggelse som etablerar den framtida 
kvartersstrukturen för att rivas och trans-
formeras på lång sikt, eller delar kan rivas 
samtidigt som nya kvartersstrukturer med 
handel i bottenvåningar byggs bit för bit. 

•  Fastighetsägaren till Burlöv Center utö-
kar sin verksamhet genom att även förvalta 
och utveckla affärslokaler inom närliggande 
kvartersmark. 

 Skiss, Landskapsstråket

Skiss, Urbana stråket


