princip grönt och vatten
den gröna stadsloopen
grön stadsgräns
gröna kvartersgårdar
trädgård och odling
dagvatten
gröna huvudgator
liten grön platsbildning
trädplantering
lika befintlig grön
struktur

princip offentliga rum/gator och torg
övergripande gator
huvudgator
uppsamlande kvartersgator
övriga stadsrum är gåfartsgator
offentliga torg/platser

Vy 1, Husen ramar in den lilla urbana gläntan, parktorg med gåfartsgator

princip funktioner/attraktioner
attraktioner
handel
blandstad
skola/förskola/idrott
verksamheter/kontor
bostäder

princip höjder
6-8 vån
4-6 vån
3-5 vån
3 vån
2 vån

Stadens hjärta

Vår vision är att den nya stadsdelen Kronetorp ska bli den samlande stadskärnan i den
framtida Burlövstaden, stadens hjärta!

E6

Lomma

Den nya stadens kärna och struktur knyter samman äldre omgivande stads- och
bymiljöer med nya stadsdelar. Stadens kvalitéer och möjligheter blir en tillgång för alla!

Öresund

Stadsstrukturen växer fram och kopplar samman stadens målpunkter; station, handelsplatser, historisk gårdsmiljö och den nya stadsparken med sin kultur- och rekreationsteater!

Åkarp

En aktiv stadsloop skapas, där stadens liv kan utvecklas och frodas! Butiker, bostäder, caféer, kontor, kunskap och kultur intar stadsdelen; nya rum för upplevelser utvecklas efter
hand. Närhet finns till allt som behövs för ett gott liv i staden!

Alnarp

Två huvudgator; den gamla Lundavägen och den nya Stationsgatan, rör sig genom
stadens olika delar, och kopplas samman genom parken/spännet centralt i stadsdelen.

Stadens urbana gläntor
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princip ljudmiljö
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- Inom varje kvarter skapas tysta och ljuddämpade innergårdar. All bostadsbebyggese in kvarteren har tillgång till tystsida.
- För att uppnå extra fina ljudmiljöer i gaturummen föreslås fasad- och markabsorbenter iform av vegetation och porösa material.
- I det inre av varje delområde där ljudmiljön är som bäst, långt bort från de större bullerkällorna, skapas gröna parker och mindre platser för vistelse och rekreation .
- Extra bullerdämpande åtgärder krävs mot Södra stambanan och E6/E22/E20. Beroende på val av åtgärd skapas mångfunktionella rum då bullerskydden
kombineras med bebyggelse, växthus, parkmiljöer etc.

Det gröna temat ska vara levande i hela Burlövstaden! Torg och platser utvecklas
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Bostäder med llgång ll tyst sida.
God ljudmiljö i kringliggande offentliga rum.

kombineras med bebyggelse, växthus, parkmiljöer etc.

Bostäder med llgång ll tystsida
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1. Kring stationens förelås bebyggelsen kliva tightare inpå spåren.
Närmast spåren föreslås en mindre störningskänslig användning, vilket kommer fungera som en skyddande skärm mot bullret.
Innanför den mindre störningskänslig verksamhet föreslås bostäder, alla med tillgång till tyst/ljuddämpad sida.

Mindre störningskänslig anvädning (ex kontor, handel) på
plan 1 - 2. Bostäder på planen ovan har llgång ll tystsida.

n

2. Norr om stationsområdet föreslås en järnvägspark. Mot södra stambanan fungerar parken bulleravskärmande och mot järnvägsgatan
fungerar den som en park med svag sluttning åt söder. Bostadsbebyggelsen intgreras i vallen.
I den norra delen av parken i gräns till dagvattenparken anläggs en ekodukt med koppling till åkerlandskapet och i förlängningen Alnarpsparken.

Lu
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Mindre störningskänslig anvädning (ex kontor) fungerar
bulleravskärmande för bostadsbebyggelsen

3. Där marknivån är som lägst i norr placeras en spårnära bullerskärm för effektiv bulleravskärmning.

4. I nordost ligger motovägen lågt. Här föreslås en låg grön bullerskärm nära bullerkällan. Skärmen integreras med befintligt grönområdet strax väster om motovägen.
5. Längs motorvägen i öster placera bullervall och bullerskärm om vartannat.
Bullervallarna integreras med bostadsbebyggelse bullerskärmarna integreras med växthus.

Bullervall

Burlövs station

6. Bullerskärm.

Arlövs station

I den norra delen av parken i gräns till dagvattenparken anläggs en ekodukt med koppling till åkerlandskapet och i förlängningen Alnarpsparken.

översikt

Bullerskärm
Växthus integrerat med bullerskärm
Bostadsbebyggelse integrerat med bullervall
Ekodukt
I det inre av varje delområde där ljudmiljön är som
bäst, långt bort från de större bullerkällorna,
skapas gröna parker och mindre
platser för vistelse och rekreaon

Kronetorps mölla
Malmö

Vattnet är ett stakt tema i stadsdelen. Det nya Badhuset placeras mitt i stadsparken, med
entrétorg mot Lundavägen. Badet blir pärlan i staden, transparent, glittrande, fullt av liv!
Den nya byggnaden innehåller också rum för andra möjligheter; den lilla bowlingklubben, teaterhörnan, gymhyllan, badcaféet, bokklubben och kanske bästa skaldjursrestaurangen! Byggnaden har bara framsidor, entréer och aktiviteter som laddar stadens centrala rum på bästa sätt! Stadsparken kopplas till badet, får en skålad form där slänterna i
söder och västerläge blir goa sol/hängplatser
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Stadens källa
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Staffanstorp
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Flygvy, stadsdelen Kronetorp blir den samlande stadskärnan i Burlövstaden

Stadens språk

Vi vill gestalta en stad där variation och spänning kombineras med tydliga trygga rörelser
och stråk. Den strikta Kronetorpsallén och Lundavägens upprätade vägdragning kompletteras med nya mjuka gaturörelser. Här lockar den nya Stationsgatan in till staden från
öster och bjuder in från Åkarp, gatan passerar stadsparken för att sedan leda vidare in
till stationstorget. På samma sätt lockar och leder nya gaturum i stadsstrukturen mellan
nya och befintliga målpunkter och miljöer.
Byggnaderna i staden inordnas i kvarterstruktur med entréer mot plats, torg, gata eller gränd, och med privata inre gårdar och trädgårdsrum. Kvartersformer anpassas
efter gaturummens variationer men har i grunden traditionell kvartersstorlek med möjligheter till olika typer av innehåll, god ljusmiljö och lättbyggda volymer. En robust struktur med flexibla kvarter som kan varieras över tid.
Byggnader kommer till sin rätt genom fonder och vinklar, på samma sätt blir byggnadernas inre rum intressanta genom varierande vyer och utblickar över staden.

Stadens attraktioner

Stadens rörelser och transportsätt

Idrott och rekreation tar plats på många sätt i Burlövsstaden. Idrottshallen bildar fondbyggnad för staden österifrån vid Stationsgatan, bollplanerna följer med i gatans sträckning österut och aktiverar/länkar mellan Åkarp och stadskärnan. Den gröna loopen ger
plats för den lilla promenaden eller joggingrundan, utegym och lek. Stadsbadet blir central kulturbyggnad.

Cykel är det naturliga fordonet i Burlövstaden, tåget som transport för längre sträckor
finns alltid tillgänglig. Supercykelstråk går längs järnvägen och huvudgatorna får generösa cykelfiler.
Längs Stationsgatan blir cykel huvudrörelsen och norr om Mossvägen leder den vidare
mot Åkarp och blir helt bilfri. Från kvartersgatorna leder gåfartsgator vidare in mellan
kvarteren.

Handelsattraktionen växer vidare med Burlöv centrum som grund, där den inre
stadsmiljön vävs samman med nya småskaliga handelsstråk längs med stadens gaturum.
Solbelysta platser möbleras till naturliga caféhörn och målpunkter.

De större vägarna genom Burlövstaden omvandlas till gator, även dessa med grönska,
generösa trottoarer och cykelstråk. Vi ser flera fördelar med att omvandla dagens stora
cirkulationsplats vid Kronetorpsvägen till en signalreglerad stadskorsning. Den utgör
ett stadsmässigt tillskott, tar mindre mark i anspråk och ger bättre säkerhet åt GC-trafik.
Den kan ställas in efter olika behov, styra trafikströmmarna och kan prioritera kollektivtrafik.

Utbildning och kultur får möjlighet att kliva in i stadens centrum, den nya skolan får sin
huvudentré från torgplatsen vid stadsparken, barn och unga rör sig mellan idrott, bad
och skola, och befolkar stadsrummet på bästa sätt. Kontor och verksamheter placeras
väl tillgängliga vid stationen eller får möjlighet att synas på bästa sätt i den yttre parken
vid vallen i öster.

Typologier

växthus
gröna gårdar
öppna
bottenvåningar
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Kvarter med flerbostadshus, stadsradhus och verksamheter i bottenvåningen, 3-5 vån
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Kronetorps
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entréer från gatan
Kvarter med små flerbostadshus och stadsradhus, 2-3 vån

hotell
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gårdar med bra
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växthus
odling

Kvarter med stadsradhus och atriumhus, 1-2 vån
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Illustrationsplan, skala 1:2500

Stadens utveckling
Strategi för stadens utveckling där varje etapp får en naturlig avslutning

etapp 1
Burlöv Station och Kronetorp växer
samman. Allén blir huvudgata genom
stadsmiljön.

etapp 2
Nytt bad och stadspark etableras, staden
växer österut, Lundavägen omvandlas och
Stationsgatan blir den nya huvudgatan, ett
inre landskapsrum sparas för framtiden.

Vy 2, Stadsparken, stadens urbana glänta, med badhuset i fonden. Ett generöst stadsrum för fest och vardag.

etapp 3
Trädgårdsstaden växer fram längs med
vattenstråk och parker. Lundavägen omvandlas österut.
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etapp 4
Stadens norra delar förtätas och omvandlas varsamt, växthus och stadsodling blir
naturliga inslag.
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antal bostäder i varje delområde
600 lgh

totalt ca 2900 lgh

300 lgh

Planutsnitt, skala 1:1000

450 lgh

Stadens bostäder

I Burlövsstaden växer högre bebyggelse upp närmast stationen; här passerar supercykelstråket,
all stadens service finns tillgänglig, den lilla bostaden får staden som vardagsrum.
Kvarteren vid stadsparken får lokaler i entréplanet ut mot parken, bostäderna utblickar över aktivt parkliv, och närhet till bad, idrott och skola.
I trädgårdsstadskvarteren vid den gröna loopen blandas gatuhus och atriumhus med små stadsvillor, trädgård och odling finns nära för alla.

50 lgh

Stadens ljud

200 lgh

Inom varje kvarter skapas tysta och ljuddämpade innergårdar. All bostadsbebyggelse i kvarteren
har tillgång till tystsida.

350 lgh

För att uppnå extra fina ljudmiljöer i gaturummen föreslås fasad- och markabsorbenter i form av
vegetation och porösa material. I det inre av varje delområde där ljudmiljön är som bäst, långt
bort från de större bullerkällorna, skapas gröna parker och mindre platser för vistelse och rekreation. Extra bullerdämpande åtgärder krävs mot Södra stambanan och E6/E22/E20. Beroende
på val av åtgärd skapas mångfunktionella rum då bullerskydden kombineras med bebyggelse,
växthus, parkmiljöer etc.
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