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BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-04-14  Beslutsida 11 av 22 
 
 

 KS/2017:173-214 

 

§ 46 
Planprogram Kronetorpstaden 
 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna i ärendet redovisat planprogram för Kronetorpstaden, med av kommunstyrelsens planut-
skott beslutat förslag till ändring, som underlag för fortsatt detaljplanering, samt 

att planprogrammet ska delges kommunfullmäktige för kännedom. 

Reservationer 
Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anmäls reservation av Bo Lindquist (V) till förmån för framställt 
men ej bifallet yrkande. 
___ 

Ärendebeskrivning 
Från kommunledningsförvaltningen föreligger förslag till planprogram som beskriver möjlig utveckling av 
Kronetorpstaden, Burlövs kommuns nya stadsdel. Syftet med planprogrammet är att skapa en vision och 
helhetsbild för områdets utbyggnad.  

I samband med utbyggnaden av Södra stambanan och Burlövs Centralstation föreslås Kronetorpstaden bli 
en kollektivtrafiknära och tätbebyggd ny stadsdel. Planprogrammet fördjupar gällande översiktsplans 
resonemang om stadsdelen samtidigt som det pekas ut som ett prioriterat utbyggnadsområde i kommu-
nens bostadsförsörjningsprogram. 

Förslaget till planprogram har varit ute på samråd under perioden den 29 juli–29 september 2017. Kom-

Ändringen innebär att bollplaner förordas 
i planområdets södra del vid Kronetorps 
gård enligt alternativet som redovisas på 
sidorna 44-45.
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Planförslag för Kronetorpstaden
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Sammanfattning
Kronetorpstaden, den nya stadsdelen i framtidens 
Burlöv, blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva 
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekrea-
tion. Den ska byggas stadsmässigt som en kvarters-
stad med blandat bostadsutbud, offentlig och privat 
service. Trygga och trivsamma platser, gator och par-
ker ska locka till utevistelse och fungera som mötes-
platser för alla åldrar. Stadsparken, skola, idrottsplats 
och badhus kommer att bli viktiga mötesplatser både 
för boende i Kronetorpstaden och kommunen i stort. 
Kronetorpstaden omfattar cirka 100 ha och ligger 
mellan Arlöv och Åkarp, området begränsas av Södra 
stambanan och motorvägarna mot Malmö, Lund och 
Helsingborg. 

Stadsdelen planeras för cirka:
• 5 000 bostäder

• 10 500 invånare

• 35 000 m2 BTA (bruttoarea) kontor, handel och 
liknande

Det innebär behov av:
• 9-10 parkeringshus

• 5-6 förskolor med 120 barn i varje

• 2-3 grundskolor med 600 elever/skola

• minst 3 fotbollsplaner

• Särskilda boendeformer och annan service.

Södra stambanan kommer vara fullt utbyggd med 
fyra spår år 2024. Förutom Pågatåg kommer även 
Öresundståg stanna vid Burlöv station, vilket innebär 
att stationen blir en pendlarstation med direktförbin-
delser inom hela Öresundsregionen. Pendlarstationen 
och handelsområdet kring Burlöv Centrum är förut-
sättningen för det kollektivtrafiknära utbyggnadsom-
rådet. 
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Skaljämförelse: Svarta kvarter och röd linje visar Lunds stadskärna, gröna 
linjer visar konturerna av Västra Hamnen i Malmö.

Bebyggelse
Badhuset och utbyggnaden vid Kronetorps gård är de 
första etapperna i utbyggnaden av stadsdelen. Där-
efter följer torg, bostäder, kontor och handel kring 
Burlövs station och en ny skola vid Mossvägen, norr 
om Lundavägen. Kvaliteter och innehåll ska attrahe-
ra nya boende från kommunen och andra orter. De 
första etapperna, med byggnader och offentliga rum, 
ska sätta en hög gestaltningsnivå och tydlig identitet 
för hela området. 

Utbyggnaden baseras på en tät kvartersstruktur med 
2- till 6-våningshus, högst närmast stationen och i 
bullerutsatta lägen. Enstaka högre hus föreslås på 
lämpliga platser i stadsstrukturen. Varierade upplå-
telseformer och byggnadstyper eftersträvas i områ-
dets olika delar och inom kvarteren. 

Service och arbetsplatser
Målet är att skapa en funktionsblandad stad med 
inslag av handel, kontor och service. Badhus planeras 
tillsammans med skola, bollplaner och idrott. Flera 
förskolor och ytterligare en F-6 skola kommer på sikt 
att uppföras. Lokaler för t.ex. vårdcentral och tand-
vård ska också möjliggöras i området.

Köpcentret Burlöv Center har ett upptagningsområ-
de som sträcker sig utanför kommunen. Handel och 
centrumverksamhet kommer att utvecklas i samband 
med att station och nya bostäder byggs. Programom-
rådet kommer komplette rande kommersiella lokaler 
för handel att medges i husens bottenvåningar mot 
större gator och stråk. Närmast centrum och de stör-
re gatorna kommer kontor att lokaliseras. 

Parker och grönområden
Ett grönt tema är vägledande för det nya området. En 
stadspark, parkstråk, gröningar, trädplan terade gator 
och gröna gårdar kommer att annordnas i området. 
Dagvattnet ska fördröjas i gator och i de gröna stråk 

som löper genom bebyggelsen. Grönområden, 
kvarter och närmiljö ges ett varierat och attraktivt 
innehåll med en högklassig utformning. Odling passar 
in på gårdar, tak och i grönområden i områdets ytter-
kanter.

Hållbarhetsprofil 
Ekologisk hållbarhet eftersträvas genom att Krone-
torpstaden planeras för energieffektiv bebyggelse, 
öppen dagvattenhantering, rikligt med grönska, 
miljövänliga transportlösningar och cykelstråk. Den 
nya stationen med utbyggd kollektivtrafik kommer 
att minska behovet av bilresor. Parkeringshus föreslås 
och flexibla parkeringslösningar ska prövas. I stations-
nära lägen kan en lägre p-norm prövas. 

Ekonomisk hållbarhet eftersträvas med arbetsplatser, 
bostäder och offentlig service som ger kommunen 
nya invånare och skattebetalare. Stora investering-
ar behövs tidigt i utbyggnaden av stadsdelen. Med 
attraktiva boendemiljöer, arbetsplatser och social 
service som utvecklas parallellt visar den kommunal-
ekonomiska kalkyl som genomförts att utbyggnaden 
blir lönsam i ett 30-års perspektiv.

Social hållbarhet innebär att det finns arbetsplatser 
och offentlig service, bostäder för olika målgrupper 
och förutsättningar för ett tryggt liv och god hälsa. 
Detta gynnas av attraktiva och välkomnande stads-
rum, där det är lätt röra sig som gående eller cyklist i 
ett nät för oskyddade trafikanter som kopplar sam-
man kommunen. Det mesta är enkelt och nära att nå 
och det finns bostäder för olika behov och med olika 
standard. För att skapa trygghet och en stadsdel med 
liv och rörelse är det viktigt att skapa mötesplatser 
för olika åldersgrupper, t.ex. idrottsanläggningar, 
fritidsgård och kultur- och aktivitetshus. Särskilda 
boendeformer och annan service eftersträvas också 
inom området.

Områdets storlek
Området är cirka 1000 x 1000 m och så stort att hela 
Lunds gamla stadskärna ryms inom dess gränser och 
nästan lika stort som Västra Hamnen i Malmö. 

Identitet
Kronetorps gård har stora natur- och kulturvärden. 
Tillsammans med ny bebyggelse i grupper med lokal 
och modern arkitektur, nya mötesplatser och offentli-
ga rum skapar detta områdets identitet.

Områdets utmaningar
Området är klassat som riksintressant för kulturmiljö 
och består av god jordbruksmark. Hela området är 
utsatt för buller och risk från infrastruktur som järn- 
och motorvägar samt kraftledningar.  På grund av 
bullret behöver randzonerna förses med bullerskydd. 
Det förutsätter att befintliga kraftledningar inom 
området markförläggs.
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Dagvattnet ska fördröjas och renas så att utflödet 
till Alnarpsån begränsas genom olika dammar och 
stråk. Nedgrävning av kraftledningar, bullerskydd och 
dagvattendamm måste åtgärdas tidigt i utbyggnads-
processen. 

Den nya bebyggelsen planeras för att uppnå attrak-
tiva boendemiljöer och attrahera företag till handel 
och kontorslägen samtidigt som marken i det kollek-
tivtrafiknära läget utnyttjas effektivt.

Burlöv Centrum 
Kring den nya stationen utvecklas Burlöv Centrum 
med pendlarparkering, ett nytt stationstorg, butiker 
och arbetsplatser utanför programområdet. Några 
högre bygg nader kommer att fungerar som landmär-
ken för anslutande stråk. Handel och kontor utveck-
las tillsammans med bostäder längs stråken mot 
denna målpunkt.

Kvartersstaden
Innanför de stora vägarna växer en kvartersstad fram. 
Kvarteren kan varieras men kännetecknas av slutna 
gröna gårdar. Bebyggelsen i kvartersstaden är 2-6 
våningar hög, ofta med indragen takvåning eller slut-
tande tak för att bryta upp volymen. Bebyggelsens 
höjd beror på kvarterens storlek. Ett kvarter med hö-
gre hus bör vara större, för att säkerställa tillgång till 
solljus, utemiljö och grönska för alla boende. Mindre 
kvarter kan byggas lägre och tätare. 

Kvartersstrukturen utgör en robust stomme som 
medger en utbygg nad under lång tid. Kvarteren kan 
användas för olika ändamål och husen får olika upp-
låtelseformer. Byggnaderna varierar i höjd och kan 
kombineras på olika sätt. Kvarteren är rumsskapande 
och bildar varierande miljöer, gårdar, gator, platser 
med grönska och mötesplatse. Kvartersstukturen är 
även en lämplig struktur i bulleravseende.

Exploatering
Kronetorpsstaden är ett stort utbyggnadsområde där 
det beräknas byggas 5000 nya bostäder samt kontor, 
handel, skolor, förskolor, bollplaner och idrottsan-
läggningar. Med olika typer av byggnader, byggnads-
höjder, lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och 
utemiljöer ska det finnas det något för alla!

Under processen har samrådsförslaget omarbetats 
och exploateringsgraden ökats. Samrådsförslaget 
innehöll cirka 3500 bostäder, 1 F-6 skola för 350 barn 
och 3 förskolor för 80 barn vardera. Det omarbetade 
förslaget innehåller cirka 5000 bostäder, 2 grundsko-
lor för 600 barn, 1 sporthall och 5 förskolor för 120 
barn vardera. Förslaget har omarbetats för att klara 
riktvärdena för buller, vilket lett till högre bebyg-
gelse i områdets ytterkanter. Tomtstorlek för skolor 
och förskolor har ökats för att närma sig Boverkets 
riktlinjer.

Lundavägen

Kronetorpsvägen

Västkustvägen

E22

E6

ÅKARP

ARLÖV

KRONETORPSSTADEN

TÅGARP, 
FÖRETAGSBYN

BURLÖVS 
EGNAHEM

LYCKÖ ÄNG

SVENSHÖG

ELISETORP

LILLEVÅNGEN

BURLÖV
CENTRUM

Lundavägen

BURLÖV
CENTER

BURLÖ
V ST

ATIO
N

Området innehåller både bostäder och service (Nyréns)Ett nytt torg vid Burlöv Centralstation väntas stå klar 2024 (Arkitema)Burlöv Centrum blir navet mellan Arlöv och Åkarp.
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Samling runt den centrala parken
Skola, sporthall och badhus utgör tillsammans med 
park och bollplaner navet för stadsdelens fritids- och 
kulturverksamheter. Samlingslokaler, handel, café-
er och andra verksamheter anläggs längs gator och 
stråk. Badhuset utgör blickfång från stationen och 
Hantverkaregatan. Nära skola och park finns möjlig-
het att bygga sporthall, aktivitets-/kulturhus m.m.

Gator
Lundavägen och Kronetorpsvägen blir stadsgator 
med lugnare trafikrytm. Inne i området föreslås 
ett silande system av lokalgator. Stadsdelens min-
dre gator med vinkeländringar, små förskjutningar 
i gaturum och kvarter ger varierade blickfång med 
spännande gaturum i den stora och den lilla skalan. 
De leder in i området men inbjuder inte genomfart-
strafik.

Kronetorps gård och trädgård
Kronetorps gård är en typisk skånsk storgård som 
växte fram efter enskiftet. Gården har en lång his-
toria som sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Bebyg-
gelsestrukturen är typisk för storgårdar från denna 
tidperiod med mangårdsbyggnader separerade 
från ekonomibyggnaderna. Gården är utpekad som 
bevarandevärd i kommunens bevarandeprogram från 
2000 och ingår i riksintresseområdet för kulturmiljö-
vården (K77 Alnarp-Burlöv).

Söder om mangårdsbyggnaden, som ligger på om-
rådets högsta punkt, finns en äldre trädgård med 
bland annat en stor blodbok. Längre söderut i den så 
kallade jaktparken växer en ädellövskog dominerad 
av bok. Vårfloret är spektakulärt.

Allén från gården förlängs mot Burlöv Centrum och 
ger ett visuellt samband mellan de två målpunkterna. 

Kulturmiljö
Kronetorpsstaden ingår i ett område som är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Kronetorps gård 
med park, allé och mölla omgivet av åkrar är en del 
av riksintresset liksom Lundavägen med allé. Anlägg-
ningen av transportlederna E22 och E6 på 1950-talet 
har drastiskt förändrat bilden av det öppna odlings-
landskapet och sambandet mellan Kronetorps gård 
och mölla. Även den nya kvartersbebyggelsen intill 
gården har påverkat kulturmiljön. Fortsatt utbyggnad 
ska ske med hänsyn tagen till riksintresset

En av kvaliteterna inom riksintresset är hur Arlöv 
har utvecklats i utvecklingssprång med många olika  
bebyggelsetyper från olika epoker. I Arlöv är bland-
ningen av bebyggelsetyper stor samtidigt som de 
olika typerna ofta är geografiskt åtskilda. Nu planerar 
Burlövs kommun för en ny stadsdel inom riksintres-
set, som blir till en eller flera nya årsringar.

Kronetorps gård och trädgårdKronetorpsstadens centrala park (Nyréns) Integrerat gaturum med olika trafikslag (Nyréns)
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Syfte
Syftet med planprogrammet är att skapa en vi-
sion och helhetsbild för hela Kronetorpstaden som 
möjliggör en etappvis och långsiktig utveckling. 
Programmet ska samla planerings underlag, ange 
övergripande strukturer, gestaltningsprinciper 
samt gemensamma förutsättningar inför komman-
de detaljplaner. Det ger en förutsägbarhet för alla 
inblandade: kommun, invånare, fastighetsägare och 
exploatörer. 

Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att pågå 
under lång tid. Detaljplanering och utbygg nad kom-
mer att ske etappvis. Målet är att skapa en attraktiv 
stadsdel med goda kollektivtrafikförbindelser som 
även har till uppgift att länka samman kommunens 
olika delar.

Mål för Kronetorpstaden
• Förstärka Burlövs identitet som attraktiv kommun 

för boende och företag med goda pendlingsmöj-
ligheter.

• Skapa en sammanhängande stadsstruktur med 
mötesplatser, trygga stadsrum och bostäder i 
kollektivtrafiknära läge.

• Skapa god tillgänglighet för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt biltrafik .

• Planera för en hållbar utveckling .
• Erbjuda ett varierat bostadsutbud för en mångfald 

av invånare.
• Utveckla en blandad stad med verksamheter, 

Burlöv Center, badhus, skola, fotbollsplaner och 
nya bostäder.

• Skapa sammanhängande stråk för grönska, vat-
ten och rekreation kopplade till omgivningen. 

• Möjliggöra ett hållbart liv utan bil, med gröna 
miljöer som främjar god hälsa.

Arkitekttävlingar
Omfattande förarbeten och programarbeten har un-
der en längre tid utförts för området. 2012 genomför-
des en arkitekttävling för bebyggelse runt Kronetorps 
gård, som resulterade i att de första kvarteren började 
byggas 2016. 

Ytterligare en arkitekttävlig genomfördes 2013-14 
där uppgiften var att presentera en stadsbyggnads-
idé och struktur för hela Kronetorpsområdet. Fyra 
arkitektkontor deltog i tävlingen. Vinnande förslag 
blev BurLOVE av Nyréns arkitekter AB och Sweco 
Infrastruktur AB, NAI Svefa AB. Detta förslag ligger till 
grund för planprogrammet. 

Illustrationsplan av vinnande förslaget ”BurLOVE”
(Nyréns, SWECO Infrastruktur, NAI Svefa)

Stadsparken, Visualisering från vinnande förslaget ”BurLOVE”
(Nyréns, SWECO Infrastruktur, NAI Svefa)

Parktorg, Visualisering från vinnande förslaget ”BurLOVE”
(Nyréns, SWECO Infrastruktur, NAI Svefa)
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Planprocess
Planprogrammet är en utveckling av det vinnande 
tävlingsförslaget BurLOVE av Nyréns. Tävlingsförsla-
gets struktur knyter samman äldre omgivande stads- 
och bymiljöer med nya områden. Förslaget kopplar 
an till Burlövs station och Burlöv Centrum och visar 
en utvecklingspotential väster om Kronetorpsvägen, 
och i framtiden runt Svenshögsområdet. 

I planprogrammet redovisas kommunens vision och 
mål för området. Programmet är ett första steg i 
planeringen av det stora utbyggnadsområdet. Det 
innehåller en sammanhängande planstruktur, anvis-
ningar om utform ning, etappindel ning och genomför-
ande av planens olika delar. 

Planprogrammet var på samråd sommaren 2017 och 
har sedan utvecklats och kompletterats. Det redovi-
sar genomförda utredningar och behov av fördjup-
ningar. Planprogrammet ska godkännas av Kommun-
styrelsen och fungera som underlag för kommande 
detaljplaner.

Övergripande strukturer för bebyggelse, trafik, 
grönområden och dagvatten- och skyfallshantering 
redovisas i planprogrammet. Befintliga byggnader, 
höjdsättning för hantering av dagvatten och skyfall 
samt VA-anläggningar innebär att vissa strukturer 
är låsta i sitt exakta läge. Eftersom utbyggnaden 
kommer pågå över en lång tid finns en flexibilitet i 
planen, som lämnar utrymme för förändringar.

Vissa funktioner kan komma att omlokaliseras i 
kommande detaljplaneprocesser, men det är vik-
tigt att strukturerna hänger samman och fungerar 
tillsammans. Kommunal service, varierat bostadsut-
bud, tilltalande stadsrum och andra funktioner är en 
förutsättning för att nya invånare ska vilja bosätta sig 
i området.

Kv. Hanna
Markanvisningstävling

Verksamheter 
Bostäder

Handel

Handel

Bostäder

BURLÖV
CENTRUM

Bostäder, 
Parkeringshus
Två nya torg

Badhus

Utlopp 
Alnarpsån

Nya busshållplatser
längs Lundavägen

Handel

Ny skola

Befintliga verksamheter
och bostäder efter Mossvägen

Kronetorp Park etapp I 
ca 350 - 400 bostäder

Kronetorp Park etapp II 
ca 600 bostäder
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ÅKARP

ARLÖV

BURLÖV CENTRUM

ÅKARP

ARLÖVREKREATION
BLANDSTADEN

HANDELSOMRÅDE

ODLINGSLANDSKAP

TRÄDGÅRSSTADEN

FRAMTIDSTADEN
BURLÖV CENTRUM

ST. BERNSTORP

Framtidsplan för Burlövs kommun
Kommunens översiktsplan, Framtidsplan för Burlövs 
kommun, är från 2014. Framtidsplanens huvudstruk-
tur delar in kommunens yta i fyra tydliga delstrukturer:

• Rekreation
• Stadsbebyggelse
• Odlingslandskap och rekreation
• Verksamhetsområden

Målbilden för kommunens framtid är Burlöv som en
gränsöverskridande mötesplats, mitt i Malmö-Lund-
regionen, med Burlöv Centrum som den självklara 
noden. 

Ett centrum för hela kommunen, alla kommunens
invånare, alla som är verksamma i kommunen och 
alla kommunens besökare. 

Framtidsplanens huvudstruktur med delstrukturer, där blandstad och 
trädgårdsstad möts i Kronetorpsområdet.

Vid Burlövs station kommer både Öresundståg och 
Pågatåg att stanna. Åkarps och Arlövs nuvarande 
centrum utvecklas och knyts tydligt till Åkarps station 
och Arlövs station, det vill säga kommunens nya sta-
tion på Lomma-banan. Dessa två mötesplatser är och 
förblir viktiga delcentrum i kommunen. 

Arkeologiska fynd visar förhistorisk bosättningar. Ar-
löv har utvecklats från jordbruksbyar och vuxit fram 
kring sockerbruket och stationen. Nu bygger kom-
munen vidare på denna framväxt med stationsnära 
bebyggelsen i Kronetorpsområdet. 

Kommunens vision för 2030 är:

Den kreativa mötesplatsen
för boende, näringsliv,
utveckling och kultur.

Alla som bor och vistas i Burlövs kommun ska 
känna sig välkomna och trygga här.

Våra verksamheter ska ge service av hög kvali-
tet, alltid med medborgaren i centrum.

Här finns rika möjligheter till möten och upple-
velser, inom handel, kultur och fritid, för såväl 
unga som gamla. Mötesplatserna är mångsidiga 
och öppnar för dialog, delaktighet och utveck-
ling.

Burlöv ska vara en ekologiskt hållbar kommun 
med grönska och sköna rekreationsområden 
för alla.

Alla som bor i kommunen ska ha möjlighet att 
få ett arbete och ett gott liv. Våra skolor ska 
vara bland de bästa i Skåne både vad gäller 
studieresultat och trivsel.

Alla som bor och är verksamma här ska känna 
stolthet över sin kommun.

Vision 2030 anger färdriktningen för Burlövs 
kommun — hit vill vi nå, så här vill vi att det ska 
bli, detta arbetar vi för.

Kommunens vision

Framtidsplanens huvudstruktur med 3 olika centrumbildningar, Arlöv 
centrum, Burlöv Centrum och Åkarps centrum.
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Kollage från Framtidsplanen, av teckningar från årskurs 3 (2012) på 
Svanetorpsskolan i Åkarp.

Framtidsplanen om Kronetorpsstaden 
Burlövs kommun uttrycker i Framtidsplanen 2014 en 
hög ambitionsnivå inför utformningen och utveck-
lingen av Burlöv Centrum och Kronetorpsområdet:

“Burlöv Centrum, kommunens nya gemensam-
ma mötesplats, är en verklig tillgång. Burlöv 
Centralstation är flitigt använd och ett verkligt 
resecentrum, dit både cykelvägarna och bussar-
na går.

Burlöv Center vänder sig ut mot Stationstorget 
som binder ihop Centralstationen med affär-
scentret. För att verkligen visa platsens betydel-
se finns här även kommunens högsta hus som 
ett fint landmärke." 

"Från Stationstorget sträcker sig vår nya affärs- 
och kontorsgata mot Burlövsbadet och vår 
gröna, sköna stads park “Burlövsparken”. Kom-
munens stora aktivitetscentrum, med plats för 
föreningslivets mångsidiga verksamheter ligger 
i direkt anslutning till badet. Här finns även en 
mycket attraktiv tävlings-, fest- och konsertsal.

Intill badet finns ett stort utbud för lärande, 
både på högstadienivå och på gymnasienivå. 
Skollokalerna används även för föreningsverk-
samhet, internationella konferenser och möten. 

Från Skolområdet, Burlövsbadet och Bur-
lövsparken tar man sig snabbt med cykel till 
Åkarps station och “nya mötesplats”.

"Speciellt Kronetorpsområdet har fått ett verk-
ligt mångsidigt utbud av bostäder i sin blanda-
de stadsbebyggelse. Alla byggnader ligger här 
i kringbyggda kvarter och vänder sina rikligt 
fönsterförsedda entréfasader ut mot gaturum-
men, vilket ger omväxling och trygghet. 

Särskilt i ögonhöjd finns det mycket sköna 
detaljer att upptäcka: vackra entrédörrar, 
upplysta affärsfönster, fina skyltar, omsorgsfullt 
gestaltade fasader, grönska och spännande 
belysningar, vilket gör bebyggelsen grön, skön 
och trygg. 

Högst uppe på de vackra gröna bullerskydds-
vallarna slingrar sig det nya fina motionsspåret 
fram." 
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God plats att leva och bo på
• Gott vardagsliv med attraktiva bostäder och 

mötesplatser.

• Barnvänlig och trivsam närmiljö med lekplat-
ser, skola och förskolor.

• Trygghet med levande och intima stadsrum.

• Trygg och vacker belysning. 

• Meningsfull fritid med grön miljö, central 
park och grönområde längs bullervallen, 
badhus, skola och idrottsplats.

• Arbetsplatser och service med kontor och 
handel mot större gator. 

God arkitektur och stadsbyggnad
• God arkitektur med varierade byggnader och 

stadsrum.

• Omsorg om husens bottenvåningar och stads-
rummens uttryck i ögonhöjd.

• Levande bottenvåningar med kontor och 
småhandel.

• Tät bebyggelse med rimlig exploatering.

• Blandning av högre och lägre hus.

• Innovativa projekt med inbjudna arkitektkon-
tor. 

Vision  
Kronetorpstaden
Kronetorp staden ska bli kommunens nya attraktiva 
stadsdel med nära koppling till Burlövs station och 
centrum, Arlövs företagsby, Svenshög och Åkarp.

Kronetorpstaden ska erbjuda:
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Grönskande stad
• Natur- och rekreationsområde i vallparken.

• Central finpark.

• Trädplanterade gaturum.

• Små platser och gröningar.

• Förgårdsmark.

• Gröna gårdar.

• Odling.

• Dagvatten i grönstråk och gaturum. 

Närhet och goda förbindelser
• Station med stopp för både Öresundståg och 

Pågatåg.

• Bra bussförbindelser.

• Bekväma och säkra gång- och cykelvägar till 
Åkarp, Svenshög, Burlövs egnahem, företags-
byn och pendlarstationen.

• Kronetorpsvägen och Lundavägen som stads-
gator.

• God trafikmiljö med lugnt tempo.

• Pendlarparkering vid stationen 

Hållbar utveckling
• Blandade hustyper och upplåtelseformer.

• Närhet mellan olika boendegrupper.

• Tät bebyggelse som utnyttjar marken väl.

• Attraktiva och trygga stadsrum med många 
mötesplatser.

• Grönstruktur som är robust mot klimatför-
ändringar. 

• Energisnåla och smarta byggprojekt.

• Arbetsplatser och offentlig service.

• Förutsättningar för hållbara transporter.

• Ekonomiskt hållbart för kommunen, exploa-
törer, fastighetsägare och boende.
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Bakgrund
Kronetorpstaden, med en areal på cirka 100 ha, 
består till ca 40 % av odlingsmark. Programområdet 
ligger strategiskt mellan Arlöv och Åkarp. Utbyggna-
den av Burlövs station (2) gör att Kronetorpstaden 
blir ett kollektivtrafiknära läge nära Burlöv Centrum, 
med befintlig handel och service. Kronetorpsområ-
det pekas ut som utbyggnadsområde för bostäder, 
service och verksamheter i både Framtidsplanen (ÖP 
2014, aktualitetsförklarad 180502) och bostadsför-
sörjningsprogrammet (Antaget 180917).

Kronetorpsområdet begränsas av Kronetorpsvägen i 
sydväst, stambanan i nordväst, E6/E22 i nordost och 
E22 (7) i sydost. I sydväst gränsar programområdet 
mot Burlöv Center med stora markparkeringar och 
bostadsområdet Svenshög, med höghus, skola, park 
och bullervallar. Kronetorps gård (3) som nås via en 
allé från Lundavägen, har gett namn åt området. 
Gården utgör, med sin mangårdsbyggnad från slutet 
av 1700-talet, ekonomibyggnader, trädgård, jaktpark 
och allé, ett ovärderligt inslag i området. 

Stadsdelen delas av Lundavägen (6), vilken kommer 
att utgöra ryggrad i den nya stadsdelen. 

Längs Mossvägen (8) i norra delen finns några 
bostadshus och rester av ett äldre trädgårdsmäste-
ri som används av inhyrda verksamheter. Nordost 
om Kronetorpsvägen, längs stambanan, ligger ett 
ställverk, Burlövsbadet och Kronetorpsvallen med 
bollplaner. 

Knappt hälften av marken ägs av kommunen, resten 
är privatägd. Större markägare inom området har 
deltagit i processen med tidigare arkitekttävlingar 
och planprogrammet. 

Vy från Åkarp mot Arlöv.
Sifforna återfinns i texten.

3. Kronetorps gård. 1. Burlöv Center 2. Stationsområdet

1. 2.

3.
4.

5.

6.

8.

9.

7.
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Befintligt landskap
Programområdet ligger i ett slättlandskap i flack och 
svagt böljande terräng. Kronetorps gård ligger på om-
rådets högsta punkt och järnvägen i norr ligger lägst 
i området. Marken lutar mot nordväst och avvattnas 
under järnvägen via Alnarps ån och vidare ut i Lom-
mabukten. Nivåskillnaden inom området är cirka 12 
meter.  

Befintlig bebyggelse
I Kronetorpsområdet bedrivs idag jordbruk, trädgård-
smästeri, viss begränsad lagerverksamhet och han-
del. Det finns ett fåtal bostäder, ett ställverk, kom-
munens badhus med lokaler för företagshälsa (9), 
fotbollsplaner med klubbhus och omklädningsrum. 
Ett nytt badhus är under uppförande. Intill rondellen 
ligger Lidls butik. En allé leder till den välbevara-
de 1700-talsgården, Kronetorps gård, där fyra nya 
bostadskvarter längs allén samt förskola på gårdens 
östra sida till stor del är färdigbyggda. Öster om Kro-
netorpsvägen ligger Svenshögsområdet. Kronetorps 
mölla är synlig från området och förstärker kontakten 
mellan Kronetorps gård och jordbrukslandskapet. 

Burlöv Center(1) är en stor personalintensiv arbets-
plats, liksom Arlövs företagsby med tillverkningsin-
dustrier och lagerverksamheter norr om järnvägen. 
Närmaste skola är Svenshögskolan i Arlöv. 

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Inom programområdet finns Kronetorps gård (3), vars 
bevarandevärden säkerställs i detaljplan 245, del av 
Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps gård (2015).

Jordbruksmark
Den högvärdiga jordbruksmarken ersätts av tät 
bebyggelse i kollektivtrafiknära läge, en trygg och 
hållbar miljö med blandad stadsbebyggelse och hög 
exploatering. Jordbruksmarken utanför motorvägar-
na kommer enligt översiksplanen att sparas.

Historik
Burlövs kommun bestod ursprungligen av fem byar: 
Arlöv, Burlöv, Sunnanå, Tågarp och Åkarp. Samtliga 
byar glesades ut när enskiftet genomfördes i början av 
1800-talet och gårdar flyttades ut från byarna. 

Under 1800-talet dominerade lantbruket. Med 
näringsfriheten 1864 och järnvägens framväxt kom 
Arlöv och Åkarp att expandera. Järnvägssträckan 
Malmö Lund invigdes 1856. Då fick Åkarp en station 
och utvecklades till ett villasamhälle. I Arlöv etablera-
des sockerbruket 1869, stationen byggdes 1871 intill 
bruket och kring denna kom samhället att utvecklas. 

Arlövs stora expansion skedde under 1960- och 
70-talen då den storskaliga bebyggelsen i Elisetorps-
området och Svenshögsområdet tillkom. Burlöv Cen-
ter uppfördes 1971, då också tågstationen flyttades 
dit från Arlöv.  Samtidigt utvecklades grupphusområ-
den nordväst om järnvägen i Åkarp.

Burlövs kommun har idag tre centrumbildningar: Ar-
löv, Åkarp och den senast tillkomna Burlöv Centrum. 
Pendlarstationen och Burlöv Centrum kommer att 
byggas ut och vara en självklar samlande attraktions-
punkt. 

Burlöv har ett väl utvecklat föreningsliv och många 
fritidsaktiviteter. Burlövsbadet blev inomhusbad 
1976. Första spadtaget för ett nytt badhus togs 1 
december 2019. Idrottsplatsen Kronetorpsvallen med 
stora gräsplaner och löparbanor invigdes 1993. 

Närheten till Malmö och den fortskridande urbani-
seringen har medfört att kommunen genomkorsats 
av trafikleder och annan infrastruktur, som delat upp 
kommunen i olika områden. Programområdet är kraf-
tigt bullerstört från järnvägen, de omgivande motor-
vägarna, Kronetorpsvägen och Lundavägen.

Markägande  
I Kronetorp ägs större delen av marken av tre fastig-
hetsägare. Burlövs kommun äger knappt hälften av 
marken. Den attraktiva marken närmast stationen i 
områdets västra del ägs av kommunen, vilket innebär 
att kommunen har kontroll över framtida exploate-
ring i den delen av området. För att utveckla Krone-
torpstaden till ett attraktivt bostadsområde krävs ett 
samarbete mellan alla fastighetsägare.

Burlöv Center

Burlö
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Lundavägen

Kronetorpsvägen

Västkustvägen

E22

E6
Åkarp

Arlöv

Lundavägen

E22

Arlöv

Markägoförhållanden 
inom Kronetorpsområdet

Burlövs Kommun
Kronetorps Park AB
Aqua Interiör
Cejovic Fastighetsförvaltning
Lidl Sverige AB

Mindre markägare makeras ej. 0 20 40 60 80 100 m

Markägoförhållanden
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Planförslag 
Kronetorpstaden, den nya stadsdelen i framtidens 
Burlöv, blir ett tillskott med ett utbud av attraktiva 
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus och rekre-
ation. Den ska byggas stadsmässigt som en kvar-
tersstad med blandat bostadsutbud och offentlig 
och privat service. Trygga och trivsamma platser, 
gator och parker ska locka till utevistelse och fung-
era som mötesplatser för alla åldrar. Stadsparken, 
skola, idrottsplats och badhus kommer att bli viktiga 
mötesplatser både för boende i Kronetorpstaden och 
kommunen i stort. 

Närheten till stationen mitt i en storstadsregion inne-
bär goda förutsättningar att etablera kontor, handel 
och annan service i området.

Grönstrukturen är varierad och utformad efter männ-
iskors behov, och så att dagvatten och skyfall kan 
hanteras på ett hållbart sätt. Trafikmiljön prioriterar 
oskyddade trafikanter samtidigt som transporter till 
Tågarps företagsby kan komma fram på Kronetorps-
vägen i lägre hastighet än idag. 

Stadsdelen planeras för cirka:
• 5 000 bostäder

• 10 500 invånare

• 35 000 m² BTA(bruttoarea) verksamhetslokaler 
för t.ex. kontor, handel, vård och sport

Det innebär behov av:
• 9-10 parkeringshus

• 5 förskolor för 120 barn i varje

• 2-3 grundskolor för 600 elever/skola

• 3 fotbollsplaner

• Särskilda boendeformer
Planförslag för Kronetorpstaden
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Exploatering
Samrådsförslaget har omarbetats och exploatering-
en har ökats. Samrådsförslaget innehöll cirka 3500 
bostäder, 1 F-6 skola för 350 barn, 1 sporthall och 
3 förskolor för 80 barn vardera. I detta förslag pre-
senteras cirka 5000 bostäder, 2 grundskolor för 600 
barn, 1 sporthall och 5 förskolor för 120 barn. Särskil-
da boendeformer väntas också behövas. Med 9-10 
parkeringshus tillgodoses behovet av bilparkering 
för boende och verksamheter. Förslaget har också 
omarbetats utifrån den påverkan som trafikbullret 
innebär, vilket har lett till högre bebyggelse i områ-
dets ytterkant. Tomtstorlek för skola och förskola har 
utökats för att närma sig Boverkets riktlinjer.

Ekonomisk hållbarhet eftersträvas med arbetsplatser, 
bostäder och offentlig service som ger kommunen 
nya invånare och skattebetalare. En kommunalekono-
misk kalkyl har tagits fram som visar att stora investe-
ringar behövs tidigt men också att utbyggnaden blir 
lönsam på 30-års sikt.

Utredningen visar att områdets attraktivitet och till-
gång på service spelar stor roll för långsiktiga skatte-
intäkter. För att område ska bli attraktivt och hållbart 
över tid krävs en arkitektur och utemiljö med kvalitér. 
Stadsdelen ska utformas med människan och dess 
behov i fokus.

Området beräknas ha en hög men balanserad 
exploatering. Vid en ökad exploatering måste även 
servicefunktioner som parkeringshus, skola, förskola 
och grönytor ökas, vilket medför att bostäderna blir 
färre och högre, för att lämna plats åt de ytterligare 
funktioner som behövs. 

Planerad bebyggelse och byggnadshöjder inom området
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Gestaltning
Målet är att skapa en trivsam och levande boende-
miljö. En trivsam och varierad stad erbjuder spänning 
mellan det lilla och det stora, mellan det slutna och 
öppna, mellan glimtar och överraskningar. Utform-
ning av bebyggelsen är extra viktig i ögonhöjd, vad 
som utgör blickfång och vilka utblickar som finns. Liv 
och rörelse i gatorna är viktigt. 

Bostädernas fönster ger liv åt fasader och gator. Verk-
samheter aktiverar platser och gator. Husens inre 
avspeglas i entrédörrar, skyltfönster och i förgårds-
platser mot gator och gränder. Utformnings kraven 
för Kronetorp staden koncentreras därför på det som 
finns nära och det som alla ser. Det gäller främst 
husens bottenvåningar.

Ett urbant byggnadssätt kräver gestaltade bygg nader 
som tillsammans skapar stadsrum och platser med 
olika karaktärer, som gator, torg, gårdar, parker och 
gränder. Det är skillnad på byggnaders gatusida och 
gårdssida. Levande bottenvåningar och artikulerade 
fasader samspelar på olika sätt med stadsrummen.  

Identitet och karaktär kan uppnås med en enhet-
lig bas där lokala traditioner avspeglas. I Arlöv är 
tegel och puts i ljusa kulörer med variation av andra 
material och färger historiskt förankrat. Variationer 
behöver inte vara stora utan omsorg i detaljer räcker 
för att skapa identitet och karaktär. Det kommer att 
ställas höga krav på landmärken som blir extra syn-
liga och på viktiga byggnader som badhus och skola 
eftersom de byggs relativt tidigt och påverkar efter-
följande bebyggelse i området.  

Samordning
I kommande detaljplanearbete ska utformningsfrågor 
stämmas av mellan alla inblandade. Det gäller bygg-
herrar emellan samt mellan kommunen och bygg-
herrar, kring utformning av kvartersmark och allmän 
platsmark. 

Gestaltningen förutsätter en kontinuitet genom 
hela planerings- och byggprocessen fram till färdigt 
hus. Den inleds i det tidiga idéarbetet då ett förslag 
skissas fram och fortsätter sedan i detaljplanear-
betet, konkretiseras i projektering och bygglov. De 
re kommendationer som följer kan inarbetas i de-
taljplanebestämmelser och/eller ingå som villkor i 
markupplåtelse- eller exploateringsavtal. 

Kulturmiljö 
Kronetorpsstaden ingår i ett område som är av riks-
intresse för kulturmiljövården. En av kvaliteterna för 
riksintresset är hur Arlöv har utvecklats i utvecklings-
språng med många olika bebyggelsetyper från olika 
epoker. I Arlöv är blandningen av bebyggelsetyper 
stor samtidigt som de olika typerna ofta är geogra-
fiskt åtskilda. Nu planerar Burlövs kommun för en ny 
stadsdel inom riksintresset.

 I Arlövs stadsbild syns Kronetorps mölla och kyrk-
tornet som landmärken tillsammans med de stora 
niovåningshusen i Elisetorpsområdet och Svens-
hög. Bedömningen har gjorts att de nya tilläggen 
kan passa väl in i Arlövs siluett, högre byggnader 
symboliserar utvecklingen av en ny årsring och den 
nya stationen tillsammans med den nya stadsdelen 
Kronetorpstaden.

Bebyggelse med Lundavägen, dekorativa tegelfasader och varierad skala. Kronetorpsstaden blir en levande stadsdel med bostäder, handel, service, 
arbetsplatser och upplevelser (Nyréns)
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Högre byggnader 
Högre bebyggelse mot motorvägarna, Kronetorps-
vägen och Lundavägen, skyddar den inre bebyggel-
sen från buller. Den högre bebyggelsen markerar 
stadsdelen och stationsområdet. Verksamheter som 
kontor och handel passar i de högre husen där bullret 
begränsar möjligheten att bygga bostäder. Bebyggel-
sen är i genomsnitt 2-6 våningar hög med enstaka 
högre landmärken.

Extra uppmärksamhet ska läggas vid gestaltning 
av höga hus och stora byggnader. Det är inte bara 
byggnadernas utseende som påverkar miljön utan 
också det mikroklimat, vindrörelser och skuggor som 
byggnaden skapar. Dessa faktorer påverkar hur en 
plats uppfattas och används. 

Bebyggelse runt stadsparken
Bebyggelsen runt stadsparken följer parkens klassiska 
runda form. Byggnaderna som ska vara lika höga och 
ha ett gemensamt anslag förstärker formen och får 
en egen tydlig identitet. De boende får små privata 
förgårdar framför husen som de kan använde för 
plantering, sittplatser eller som entréplats. Läget intill 
parken är bland de bästa i området. En smal gata 
med trädplantering ramar in parken och visar att den 
är till för alla.

En avskärmande byggnad mot Lundavägen sluter 
parken. Byggnaden bör få ett eget uttryck och gärna 
en publik funktion i bottenvåningen.

Tät småskalighet
Innesluten av högre byggnader och kvarter, som skär-
mar av buller från väg och järnväg, kan en tät små-
skalig bebyggelse växa fram, närmast Åkarp. Det kan 
vara marklägenheter, radhus eller låga flerfamiljs-
hus. Sparade äldre hus tillsammans med gröna små 
gårdar som ger identitet och hemkänsla. Kvarters-
stadens övergripande strukturer fungerar även för 
denna typ av bebyggelse. Avfallshantering, parkering 
m.m. samordnas i gemensamma anläggningar.

Trapphusenheter
Långa byggnader kan delas upp i trapphusenheter 
som brukar vara cirka 25 m långa. Trapphusenheter 
ska liksom radhusenheter vara urskiljbara mot gata 
i material, färg eller i gestalt. Häri genom motver-
kas intrycket av obrutna fasader och av storskaliga 
lösningar.

Högre bebyggelse markerar den nya stadsdelen och stationsområdet.
(Mobilia, MKB, Malmö)

Bebyggelsen ramar in den centrala parken.
(St Eriks, Stockholm, Brunnberg & Forshed)

Småsklig tät radhusbebyggelse, med anlsutande högre bebyggelse.
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Principuppbyggnad med 
samverkande kvarter. 

En enhet sammansatt av 4 
kvarter om vardera 70x70 m

Passage med inre byggna-
der och transportväg orien-
terade med en förskjutning, 
så att en liten plats bildas.

Den inre delen bebyggs 
med lägre byggnader, 
uthus och plank.

Träd på platser där de får 
rum att utvecklas betyder 
mycket för omgivande rum.

Kvartersstrukturen
Den nya stadsdelen är uppbyggd av kvarter som 
tillsammans med de offentliga gröna rummen ger 
staden liv och karaktär. Kvartersstrukturen utgör en 
robust stomme som medger en utbygg nad under 
lång tid. Kvarteren kan användas för olika ändamål 
och husen bör ha olika upplåtelseformer. Kvarteren 
varierar i höjdled och kan kombineras på olika sätt. 
De är rumsskapande och bildar gårdar, gator, platser 
och grönytor. 

Grundenheten med tillhörande gata mäter cirka 
70x70 meter. De sätts samman på olika sätt så att en 
hie rarki av stads rum bildas som spänner från gator, 
platser och parker till inre lokala gator och gränder. 
Det är i dessa mellanrum människor rör sig. Hit orien-
teras entréer, fönster, verksamhetslokaler, murar, 
plank och gårdsportar. 

I kvarteren anläggs privata och skyddade gröna 
gårdar. I Kronetorpstaden eftersträvas att de flesta 
kvarter har kontakt med ett grönt stadsrum.

Målpunkterna, topografin, de gröna stråken med 
dagvatten, parken samt befintliga och nya vägar är 
styrande för strukturen. Bebyggelsen är högst närmast 
Burlövs centrum, mot Lundavägen och Kronetorpsvä-
gen. Behovet av bullerskydd gör att de byggnader som 
uppförs närmast järnväg och motorväg också bör vara 
relativt höga. 

Byggnads höjden föreslås variera från 2 till 6 våningar, 
därutöver kan enstaka uppstickare byggas och husen 
kan i vissa fall förses med en indragen extravåning el-
ler penthouse där platsen och sammanhanget tillåter.

Sammansatta och samverkande kvarter
Trivsamma inre boendemiljöer kan skapas genom 
att flera kvarter kombineras. Högre hus placeras mot 
norr och mot mindre skuggkänsliga stadsrum som 
bredare gator, medan lägre byggnader skapar intima-
re och småskaligare miljöer inne i kvarteren. Mellan 
kvarteren i gränder med små platser och på gårdarna 
skapas gröna gemensamma och privata uterum.

Flera mer eller mindre kringbyggda små kvarter sam-
verkar och de inre delarna bebyggs med bostadshus 
med lägre byggnadshöjder, uthus och plank. Med 
högre hus minska möjligheten att bygga i de inre 
delarna. Med små förskjutningar av de inre kvar-
tersgränserna får man spännande stadsrum, bättre 
solförhållanden, varierade och små skaliga lösningar.
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Exempel på samverkande 
kvarter med smala gator 
och gränder

Exempel på samverkande 
storkvarter med inre  gator 
och gränder

Kringbyggda kvarter med 
byggnadshöjd 5 våningar. 
Här kommer ingen sol på 
gården. 

Med högre hus måste gator-
na göras bredare.

Med varierande byggnadshöj-
der och samverkande kvarter 
kan man bygga med goda 
boendekvaliteter. 

De två övre kvarteren: bygg-
nadshöjd 5 vån och 2,5 vån. De 
två nedre kvarteren: Byggnads-
höjd 4, 5 och 2,5 vån.

Längs de större gatorna används bottenvåningarna för 
handel och kontor, i synnerhet i de mest bullerutsatta 
lägena. Kvarteren erbjuder en inre tyst sida mot vilken 
bostäder får uteplatser och boningsrum. Bostadshu-
sen har genomgående entréer som nås från gatan och 
gården.

Fördelar med de samverkande kvarteren:

• Grund för etappindelning

• Frihet i husgrupperingen

• Fler trafikfria ytor

• Mänsklig skala

• Samordning av p-lösning, sopsortering med 
mera. 

Illustrationerna visar schematiskt hur ett kvarter kan 
bestå av en grundstruktur med enheter på 70x70 
m. För smala gator med acceptabla ljusförhållanden 
krävs lägre hushöjder. Högre hus resulterar i bredare 
omgivande gator och bidrar till att kvarteren glesas 
ut i förhållande till varandra.

Sol och skugga
Vid en sammansatt och högre kvartersbebyggelse är 
det viktigt att tillgodose de boendekvaliteter utgörs 
av goda ljus- och solförhållanden. Bostäder med 
uteplatser i norr läge eller i ständig slagskugga ska 
undvikas. 

Hushöjder och husplaceringar ska väljas så att både 
ett gott markutnyttjande och en god solbelysning 
uppnås. I friliggande kvarter kan till exempel hus i 
norrlägen byggas högre än i söderläge.

Ett slutet kvarter med femvåningshus kastar en slag-
skugga mot norr som är cirka 25 m under dygnets 
ljusa timmar. Ett grannhus som är beläget öster eller 
väster härom och som är enkelsidigt solbelyst kan 
placeras närmast 30 m från detta för att få minst tre 
timmar sol efter klockan 9 vår- och höstdagjämning.
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För att undvika ensartad bebyggelse kan byggnader 
artikuleras vertikalt. Det innebär att husen får ett 
uttryck i bottenvåningen med uteplatser eller lokaler 
som vänder sig mot besökare, längre upp ett annat 
med privata bostadsvåningar och högst upp mot him-
len och utsikten ett tredje uttryck med till exempel 
en indragen våning med takterrass. 

Byggnader som höjer sig över omgivningen ska ha ett 
vertikalt uttryck med, trapphus, balkonger, byggnads-
kroppar och liknade uppdelade så att byggnaden ger 
ett slankt intryck. 

Kronetorpstadens utbyggnad resulterar i nya årsring-
ar i Arlövs utveckling. En gestaltning med enstaka 
solitärbyggnader och med omsorg om detaljerna bör 
vara vägledande i området. Utbyggnaden kommer 
att ska under så lång till att en välgörande variation 
mellan olika delområden kommer att uppstå.

Fasader
Materialen kan blandas i en fasad, mellan olika 
fasader eller växla från utsida till insida. I Burlöv finns 
många byggnader med tegelfasader.  Flera är utförda 
med mönstermurade tegeldetaljer i puts. Detta ger 
en lokal karaktär åt bebyggelsen. Att ta upp teglet 
i fasaderna kan vara ett sätt att även materialmäs-
sigt länka samman Kronetorpstaden med den äldre 
bebyggelsen. En mer enhetlig färgskala kan skapa 
lugnare och mer sammanhållna kvarter. Ljusa fasader 
ger ljus åt små gårdar. Ljus puts framträder vackert 
som bak grund i ett planterat parkområde, till exem-
pel vid stadsparken. 

I långa gatusträckningar kan byggnaderförskjutas 
i sidled, så att en rörlig gatulinje med små nischer 
erhålls. Långa loftgångar ska undvikas. Fasader bör 
varieras i höjdled med uppstickande byggnadsdelar. 

Bottenvåning 
Fönster är husens ögon mot gatan. De skapar liv och 
trygg het i området. Hus med källare eller underbyggt 
garage innebär ofta att socklarna växer. Husen kan 
lätt bli avvisande och livlösa med täta fasader mot 
gatan. 

Bottenvåningarna får därför högst utföras med 80 cm 
sockel. Med denna höjd erbjuds bra utblickar sam-
tidigt som insyn förhindras då fönstrens underkant 
ligger i överkant på förbipasserandes ögonhöjd. 

I de lägen där bottenvåningen används till lokaler be-
hövs en högre rumshöjd och golvnivån ska ansluta till 
gatans nivå. Detta innebär att bjälklag här ska ansluta 
till marknivån och minsta rumshöjd vara 3,5 m. 

Uppglasad entré och trapphus med trädetaljer. Lokaler anordnas i bottenvåningarna mot Kronetorpsvägen och Lundavä-
gen och skapar liv och ökar tryggheten i gaturummen. 

Lokaler i hörn och längs frekventa gator ger en tryggare miljö.
Signalfabriken,( Brunnberg och Forshed)
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Tak
Takmaterial, takfot och indragna takvåningar påver-
kar intrycket av en byggnad. En indragen våning gör 
huset lättare och lägre. Sadeltak ansluter till lokal 
byggnadsstil medan flacka tak är mer moderna och 
möjliggör grönska på taken. Gröna tak fördröjer 
vatten och verkar positivt för kvarterets dagvatten-
hantering. 

Entréer
Entréer ger liv åt gaturummen. Bostadsentréer ska 
nås från gatan och vara genomgående där det är 
möjligt, så det går att komma ut på gården.

Balkonger och burspråk
Balkonger och utskjutande byggnadselement mot gata 
eller gränd ska hållas inom angiven förgårdsmark och 
får inte placeras lägre än 3,5 m över mark. 

Förgårdsmark
Alla hus ska förses med minst en meter förgårdsmark 
mot allmän gata eller park. Förgårdsmarken kan 
fungera som buffert för de boende och samtidigt ge 
gatorna liv. I denna buffertzon kan plantering ske, det 
finns plats att slå upp en dörr och att justera nivåskill-
nader. Zonen ger även frihet för placering av utskju-
tande byggnadsdelar högre upp i huset.  Bredare 
förgårdmark i vissa avsnitt ger plats för cykelställ, en 
plats att sitta på och ibland ett större träd vars krona 
växer ut i gaturummet och bidra med grönska. 

Omsorg och detaljer
Detaljerna har en stor betydelse för helhetsintrycket, 
de vittnar om omsorg och kvalité i arkitekturen. De-
taljer behöver inte vara kostsamma, men väl genom-
tänkta och på rätt plats spelar de stor roll för hur ett 
hus eller ett område upplevs.

Detaljerna blir speciellt viktiga där människor rör sig 
och uppehåller sig. Extra omsorg ska ges det som är i 
ögonhöjd och platser där man stannar upp och vistas 
lite längre. Det gäller bland annat entréer med dör-
rar, handtag samt förgårdsmark, sittplatser, rabatter, 
gatuträd m.m.

Förgårdsmark ger möjlighet till planteringar längs fasaden.Sektion genom Kronetorpsvägen med kvarter. Huset byggs i slänten där 
entréer och lokaler orienteras mot gatan, på båda sidor. 

Varierad bebyggelse med gröna tak. Västra hamnen, Malmö
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Lokaler och service 
Bottenvåningar som rymmer olika verksamheter ger 
en levande och varierad stadsmiljö. I vissa lägen är 
det extra viktigt att bottenvåningarna har lokaler mot 
gatan. Det kan gälla byggnader mot gator i skylt läge 
eller i strategiska hörn mot frekventa och attraktiva 
gator, stråk eller platser. 

Bottenvåningarna kan t.ex. användas för kontor, ser-
vice eller handelsverksamhet. Även lokaler för vård, 
tandvård, särskilda boenden, sport och träning kan 
integreras i kvartersstrukturen. 

Föreningslokaler, tvättstugor och liknande bidrar ock-
så till trygghet och liv i gaturummen, människor som 
befinner sig på gatunivå syns och ser vad som händer.

Nya Burlövsbadet
Första spadtaget för kommunens nya badhus togs 18 
december 2019. Nya Burlövsbadet beräknas stå klart 
i början av 2022. När allt är på plats kommer det kun-
na ta emot 200 000 badgäster varje år. I anslutning 
till badet finns planer för parkeringshus och entrétorg 
omgivet av grönska.

Idrott 
Mellan skola och badhus föreslås ett idrottsområde 
med bollplaner, skolidrottsplats och utegym. Nya 
löparspår längs med Vallparken föreslås anslutas till 
stigsystem där längre slingor leder ut i landskapet, 
t.ex. befintlig slinga mot Bulltofta. Även kortare sling-
or mellan åkrarna kan märkas upp. Omklädningsrum 
med mera kan inrymmas i idrottshall, skola eller 
annan byggnad.

Burlöv Center
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Det nya badhuset väntas stå klart 2022. 
(Liljewalls Arkitekter)

Bollplaner 
I anslutning till simhallen vid stambanan föreslås tre 
bollplaner; en konstgräsplan på 130x70 m och två 
gräsplaner på 105x70 m. Konstgräsplanen kan delas 
in i tre sjumannaplaner på 40x60 m. Gräsplanerna 
kan delas i två sjumannaplaner med samma mått. 
Totalt ger detta tre elvamannaplaner eller sju sju-
mannaplaner. Mellan gräsplanerna finns plats för en 
liten läktare. 

Till dessa behövs omklädningsrum, personalut-
rymme, parkeringsmöjligheter och angöringsplats. 
Idrottsplatser bör ha en entré med sittplatser, cykel-
parkering, mötesplatser m.m. En av bollplanerna, 
som placeras på olika nivåer, kommer att användas 
som svämmyta för framtida hundraårsregn. Det 
behövs staket för att stoppa bollar och planteringar 
för att mildra storskaligheten. Plats ska lämnas för 
cykelstråk och kopplingen till dagvattenmagasin och 
omgivande bebyggelse ska bearbetas.

Förskolor och skolor

Behov
Om Kronetorpsstaden byggs ut som planerat med 
5000 nya bostäder behövs fölande:

• 5-6 förskolor med 6 avdelningar för 120 barn (av 
5000 invånare finns ca 750 förskolebarn, beräk-
nat med schablontal 0,15 barn/bostad). 

• Vid en snabb utbyggnad kan det initialt vara stör-
re behov av förskola.

• Minst 2 grundskolor F-6 för 600 barn (av 5000 
invånare finns ca 1500 grundskolebarn, beräknat 
schablontal 0,3 barn per bostad).

Viktigt att notera är att detta är ett räkneexempel 
som endast utgår från kommande behov inom Kro-
netorpstaden. Det är viktigt att ta med kommunens 
befintliga behov i beräkningarna, och den beräknade 
befolkningsökning som andra utbyggnadsprojekt 
medför. Då behövs ytterligare skolor som kan byggas 
i Kronetorpstaden eller på annat håll. 

Vid planering av skola och förskola är det viktigt att 
beakta möjlighet till utelek. Boverket rekommende-
rar 30 m² friyta per barn i grundskola, och 40 m² per 
barn i förskola. 

Möjlighet att i framtiden kunna bygga ut skolan, eller 
andra verksamheter, på eller i anslutning till skoltom-
ten bör eftersträvas. 

Närhet till badhus och bollplaner
Närhet mellan skola, idrott och bad skapar synergie-
effekter. Det innebär stora fördelar logistiskt, organi-
sations- och ytmässigt om omklädningsrum, angö-
ringsplatser, samlingslokaler och personalutrymmen 
kan samutnyttjas av skola, badhus, fotboll och annan 
idrottsverksamhet.

Förskola
Befolkningsunderlaget ger ett behov av cirka fem 
förskoleenheter i området. Varje förskola föreslås 
få 40 m² friyta och 15 m² byggnadsyta per barn. Det 
tillkommer även ca 300 m² för angöring och bil-och 
cykelparkering. Totalt markanspårk med en förskola i 
två plan är 6000 m2, vilket är ungefär samma yta som 
ett och ett halvt bostadskvarter.

Om en förskola läggs tillsammans med kvartersbe-
byggelse får allmänna ytor inte stängas av för för-
skoleverksamhet. Den intensiva lekaktiviteten och 
behovet av stort gårdsutrymme gör samlokalisering 
av förskola och bostadshus i samma kvarter mindre 
lämpligt. Förskoleverksamhet är lättare att samordna 
i kvarter med kontor, service eller till och med parke-
ringshus.

Skola
Enligt befolkningsprognosen har Kronetorpstaden 
underlag för två skolor med 600 elever vardera. Prog-
noser för framtida skolval och upptagningsområden 
är osäkra och utbyggnadstakten av bostäder är svårt 
att förutse. 

Den första skolan planeras norr om Lundavägen, mitt 
i området, mellan Arlöv och Åkarp. Denna skoltomt 
är 18 500 m2 och planeras för 600 barn. Beräkning-
arna innefattar en skola i 3 plan, med 15 m² per 
barn, vilket ger en byggnadsarea på 3200 m2. 800 m² 
innefattar angöring, bil- och cykelparkering. Skolgår-
den blir då 14 500 m², med en friyta på 24 m² per 
barn. Den första skolan bör etableras med tillhörande 
sporthall samtidigt som bollplaner. 

Ytterligare en skola planeras på längre sikt i områdets 
östra del. Denna skoltomt är i förslaget cirka 16 000 
m2 och planeras för 600 barn. 
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Grönstruktur och vatten
Grönska och vegetation är en viktig del i den nya 
stadsdelen, det är en eko logisk investering som är 
positivt för klimatet och hälsobringande för de boen-
de. Grönstrukturen ska utformas så den attraherar 
olika användare. Det ska finnas platser för lek och 
fysisk aktivitet såväl som platser för vila.

Trädplanteringar skapar attraktiva och vackra gator 
och platser. Principen är att alla ska ha närhet till det 
gröna. Gröna platser skapar tilltalande rekreativa 
mötesplatser och eftertraktade bostadslägen. Grönst-
rukturen håller samman områdets olika delar och 
utgör grunden för en samverkan mellan dagvatten 
och grönska.  Parker och grönstråk utgör tillsammans 
med skola, kultur, badhus, sport- och fritidsverksam-
het stadsdelens viktigaste mötesplats.

Ett uppvuxet träd har lång “leveranstid”. Därför är 
uppvuxna befintliga träd värdefulla. Bevarandevärda 
träd finns längs Lundavägen, Kronetorpsallén och i 
Kronetorps gårds stora trädgård och park.

Förslagets grönstruktur omfattar en hierarki av olika 
gröna rum där den centrala stadsparken är stadsde-
lens finpark. Vallparken avgränsar området mot mo-
torvägarna, får naturkaraktär och kan användas till 
både rekreation och odling. Parken längs järnvägen är 
ett mer flexibelt rum som kan användas för vardags-
nära promenader, odling och spontana aktiviteter.

I kvartersstruktu ren finns gröningar och kvarters-
gläntor som tillsammans med parkstråket, gröna 
gaturum och kvartersgläntor utgör den finmaskiga 
grönstrukturen. Skol- och förskolegårdar, badhus 
och idrottsplats, privata gröna gårdar och grönska på 
väggar och tak ingår också i grönstrukturen.

Skog

Stadspark
Park, parkstråk

Vallpark, natur

Idrottsplats

Grönstruktur

Vatten

Natur
Små gröna platser

Dagvattenstråk i gata

Gröna kopplingar

Biotopskyddad trädrad
Ny trädrad0 100 m

Övergripande grönstruktur. 

1.

2.

3.
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Stadsodling i utkanten 
av området.

Vegetation i områdets 
norra del

Vitsippor i Jaktparken

1.

2.

3.

Utveckling av grönstrukturen
I utkanten av utbyggnadsområdet kan stads- 
odling introduceras och skapa aktivitet i och intresse 
för området, innan och efter det att området tas i 
anspråk för nya byggnader. Mer permanent odling 
kan finnas i Vallparken, på gårdar och tak. 

Hög arkitektonisk kvalitet ger annonsvärde och 
intresse för området. Grönska har miljömässiga och 
hälsobringande effekter. Profilsatsningar skapar 
intresse och stolt het för miljön. I området kommer 
pilotprojekt och miljöprojekt att uppmuntras. 

Befintlig vegetation sparas i så stor utsträckning som 
möjligt. Den vilda vegetationen i områdets norra del, 
alléer samt befintlig jaktpark är befintliga kvalitéer 
och ger karaktär åt stadsdelen.

Halva området består för närvarande av åkermark 
som i takt med utbyggnaden kommer att minska. När 
endast lite mark återstår blir det inte längre menings-
fullt att odla den som åker.  Då kan förplantering, av 
parker och naturområden, ge möjlighet att etablera 
vegetation som hinner växa upp och bidra till bättre 
utemiljö och trivsel i området redan från början.  

Ekosystemtjänster 
Människan är beroende av naturen och de tjänster 
som den ger. I den byggda miljön renar växtligheten 
luft, tar hand om dagvatten och ger oss människor 
möjlighet till rekreation och god hälsa. 

Ekosystemtjänster bidrar till hälsosammare och bätt-
re klimatanpassade städer och tätorter. Genom att 
ekosystemtjänster tas tillvara och integreras i plane-
ring, byggande och förvaltning av miljön i städer och 
tätorter skapas ett mer hållbart samhälle, med mer 
biologisk mångfald.

Det finns fyra huvudtyper av ekosystemtjänster. De 
beskrivs på Boverkets hemsida kort enligt följande:

• De stödjande ekosystemtjänsterna är förutsätt-
ningen för att alla andra typer av ekosystem-
tjänster ska fungera och innefattar biodiversitet, 
jordbildning, produktion av syre via växternas 
fotosyntes, samt närings- och vattencykler och 
bildandet av olika livsmiljöer för växter och djur.

• De försörjande ekosystemtjänsterna är fysiska 
tjänster som är ett direkt resultat av naturens 
arbete. Exempel är bland annat den mat vi får 
från växter och djur, färskvatten, förnybara bräns-
len och genetiska material. De utgör samhällets 
resursbas.

• Reglerande ekosystemtjänster är mer specifi-
ka tjänster som natursystemen tillhandahåller. 
Denna grupp innefattar alla de tjänster som 
produceras via naturens egen reglering av kritiska 
processer, genom att till exempel rena luft och 
vatten, reglera lokalt och globalt klimat, förhindra 
översvämningar och jorderosion, och pollinera 
grödor och vilda växter.

• Kulturella tjänster är alla typer av immateriella 
funktioner som naturen tillhandahåller. Exempel 
är olika upplevelsevärden, naturens betydelse för 
människors hälsa och kognitiva utveckling, rekre-
ation, kulturarv och estetiska värden.

I Kronetorpstaden är hantering av dagvatten, buller, 
biologisk mångfald, hälsa och kulturarv de tjänster 
som beaktas i första hand. 
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Dagvatten
Nivåskillnaden från högsta punkten vid Kronetorps 
gård ner till den lägsta där Alnarpsån rinner under 
järnvägen är cirka 12 meter. I det böljande åker-
landskapet leder åkerdränering och dikningsföretag 
vatten ner mot järnvägen. Dessa ska ersättas av ett 
kommunalt dagvattensystem. Marken består till 
största del av tät moränlera vilket innebär att infil-
tration av dagvatten är olämpligt. Alnarpsån har en 
begränsad kapacitet. Dagvattnet från Kronetorps-
området ska därför fördröjas till 1,5 l/s/ha (liter per 
sekund och hektar). 

En dagvattenutredning som även redovisar skyfall 
och höjdsättning har genomförts (Ramböll 2020). En 
kombination av öppna dagvattenstråk och tekniska 
lösningar under mark föreslås. Det innebär ett system 
med trög avrinning och flera öppna avrinningsstråk. 
Stråken kan gå i park och gata med dagvattenkanaler 
och gatuplanteringar. Fördröjningen av vattnet sker i 
smådämmen eller i vägkroppen i gator och i fördröj-
ningsdammar längs vägen ner till utloppet. Fördröj-
ningsdammar, kanaler och diken ligger på kommunal 
mark. Några av dammarna kommer alltid att inne-
hålla vatten som stiger vid större regn. Andra sänkor 
är oftast torra och multifunktionella som en del av 
parker och grönstråk när de inte vattenfylls.

Det ska också finnas rinnvägar och fördröjningsytor 
för hundraårsregn där vattnet fördröjs och så små-
ningom rinner undan utan att skada byggnader eller 
andra känsliga anläggningar. Gator och kvartersmark 
ska höjdsättas med detta som en viktig förutsättning.
Planen till höger visar rinnvägar och fördröjningsytor. 
För hundraårsregn ska svämmzoner finnas i form av 
torra fördröjningsytor av till exempel genomsläppliga 
gräsmattor, bollplaner, parkeringsplatser och liknan-
de ytor som ligger lågt och kan fungera som uppsam-
lingsytor för vattnet innan det rinner vidare. Övergripande dagvattenstruktur. 

Dagvattenledning

Dagvattendamm
Översvämningsyta

Avrinningsriktning

Dagvatten

0 100 m
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Utformning av dagvatten

Öppna dagvattenstråk i park
I parkstråken och Vallparken går så kallade biodiken 
som består av en ränna eller ett svagt skålat dike 
planterat med växter som har förmåga att ta upp 
vatten och föroreningar. De kan utformas vackert 
med träd och örter. I Vallparken utformas stråket som 
en naturlig bäckfåra eller ett svackdike med mjuka 
kanter. Där det inte rinner vatten dagligen kan ett 
svackdike integreras i parkens gräs- eller ängsytor. 

Öppna dagvattenstråk i gata 
I gatorna anordnas öppna rännor och gröna fördröj-
ningszoner med växter som renar vattnet. Vattnet 
från gatan som kan innehålla olja och partiklar ska 
rinna in mot planteringsytorna eller fördröjas och 
renas i vägkroppen.

Uppsamlingsdammar med fördröjning
Stadsdelen förses med ett antal fördröjningsdammar. 
Släntlutningen ska av säkerhetsskäl inte vara brantare 
än 1:5. 

Dagvattenledningarna ska klara 10-årsregn. Fördröj-
ningsdammarna ska rymma ett 30-årsregn när de är 
fyllda upp till omgivande marknivå. Tekniskt sett är 
dammens huvudsyfte att fördröja och rena vatten. 
Vattnet renas genom att föroreningar sedimenterar. 
Sänkor som endast tillfälligt vattenfylls ska för det 
mesta fungera som grönyta för lek eller vistelse. För 
att få attraktiva dammar med en vattenspegel fordras 
att de gestaltas med omsorg och exempelvis ges en 
djupare del med kantstöd, broar och planteringar 
samt att vatten eventuellt med tillförs. 

Några dammar inne bland kvarteren kan eventuellt 
utformas som underjordiska magasin eller stenkistor 
och täckas med ett “lock” av jord för träd och plan-
teringar. De fungerar som vattenhållande och som 
reglerade tunnlar innan de släpper ut överskottsvat-
ten i det kommunala systemet. 

Fördröjning på kvartersmark
Det är viktigt att regnvattnet fördröjs så mycket som 
möjligt i hela området. Varje åtgärd som kan bidra till 
att fördröja vattnet på kvarters- eller tomtmark är till 
gagn för och ökar trögheten i vattenflödet. Det kan 
ske med genomsläppliga kommunikationsytor, gröna 
gårdar med träd och planteringar, väggrönska och 
genom takplanteringar.

En grön gård med genomsläppliga ytor och planteringar som fördröjer 
vatten från taken. Sockerbruket , Lund

En av bollplanerna kan användas för att hantera skyfall. (Malmö stad)

Dagvattenförande 
plantering i gata.

Dagvattenhantering 
i park och parkstråk
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teringar, markerade ingångar och en skålformad kant.  
Skålformen gör att parken kan fungera som fördröj-
ningsmagasin där den lägsta delen översvämmas vid 
50- eller 100-årsregn. 

Förutom aktivitet och lek rymmer parken platser för 
stillhet och vila. Parken ger stadsdelen en identitet 
och den kringliggande bebyggelsen en stolt adress.
Genom att börja plantera parken tidigt kan en stom-
me av träd etableras innan husen byggs.

Parken avgränsas av en byggnad mot Lundavägen. 
Byggnaden skapar ett skydd mot trafikbuller från vä-
gen, och gör parken till en lugn plats. Byggnaden bör 
helt eller delvis ha ett offentligt och icke-kommer-
siellt innehåll, på så sätt bevaras och styrks parken 
som allmän mötesplats för hela området. 

Utformning av grönytor

Den centrala parken
En stadspark omgärdad av bostäder blir en formell 
park i kontrast mot mer naturlika grönstråk. Parken 
ska fungera som aktivitets- och samlingsplats för 
Kronetorpstadens invånare. 

Parken är något man går in i och ut ur och erbjuder 
omväxlande gröna inre delrum. Det är en kvalitet att 
inte omedelbart se igenom hela parken utan att man 
bakom växtligheten skymtar motstående sida med 
angränsande byggnader. 

Kanterna är viktiga för att ge parken en rumslighet 
och identitet. Detta kan åstadkommas med täta plan-

Vallparken 
Vallparken som är områdets största grönområde 
karaktäriseras av naturkänsla och vildare vegetation. 
Man kan röra sig i brynkanten, ta sig upp och ner på 
vallen, flanera längs grusgångar och genom trädpar-
tier. På detta sätt blir vallen en stor tillgång för hela 
kommunen. 

Vallen har en bulleravskärmande uppgift. Vallens 
lutning varierar, utsidan ska vara så brant som möj-
ligt för att inte ta onödig mark i anspråk och för att 
dämpa buller så bra som möjligt. Det fordras ett kom-
pletterande bullerplank på krönet. Vallen behöver 
anläggas tidigt, bland annat för att uppnå godkända 
bullervärden för bostäder, skola och förskola. Vallen 
blir genom god gestaltning och varierat innehåll, med 
naturlika växter, lek, rekreation, odling och plats för 
andra aktiviteter, en kvalité för området. 

Stadsparken med omgivande bebyggelse (Nyréns) Flera anvisade entréer leder in i stadsparken.
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In mot bebyggelsen skapas naturliga slänter mot 
gräsytor som med dungar av träd kan fungera för 
olika aktiviteter. Träd av olika slag planteras i grup-
per, som dungar eller som ståtliga solitärer. Här finns 
plats för promenadstigar, motionsspår, odling och lek 
eller att bara slå sig ner och göra ingenting. Dagvat-
tenstråket följer insidan av vallen, ett svackdike och 
nedsänkta ytor för fördröjning skapas.

Parkens innehåll kan utvecklas över tid. Det kan fin-
nas redskap och ytor för lek, träning och rekreation. 
Motionsspåren kan ansluta till slingor ut i landskapet, 
mot Kronetorps mölla, Sege å och Bulltofta. Odling av 
grönsaker, blommor och vin kan bedrivas som stads-
odling. Eventuellt kan någon yta betas av får.  Det 
kan också finnas möjlighet att bygga in en förskola i 
vallen. Vallparken är en plats för biologisk mångfald. 
Blommor, bin och fåglar är kvalitéer i området.

Grönområdet närmast järnvägen
Längs järnvägen skapas ett grönstråk vars bredd 
regleras av buller och risk som järnvägstrafiken ger 
upphov till. Ett bullerplank ska uppföras så nära spå-
ren som möjligt längs hela sträckan. Stråket innehåll-
er mycket vatten och får till stora delar en naturlik 
karaktär.

Närmast Kronetorpsvägen ligger en fördelningssta-
tion ända intill spårområdet. När kraftledningen som 
går längs järnvägen markförläggs kommer nya Bur-
lövsbadet ha möjlighet att uppföra ett parkeringshus.

Tre nya bollplaner föreslås binda samman badhus, 
skola och idrottshall med stadsdelens övergripande 
grönstråk. Sambandet mellan anläggningarna blir 
en kvalitet med goda förutsättningar för utevistelse, 
träning och möten för boende i Kronetorpstaden och 
i hela Burlöv.

Den stora dagvattendammen planeras i områdets 
lägsta punkt. Kring dammen finns ytor som tål 
översvämning vid skyfall. Bollplanerna ligger på olika 
nivåer, den lägsta översvämmas vid hundraårsregn. 
Marken vid dammen och mot Åkerp har inslag av 
organiskt material som gör den olämplig att bebygga. 
Trafikverket har teknikhus som nås via en serviceväg 
längs järnvägen. Servicevägen samordnas med en 
cykelväg och kan följas av ett motionsspår.

Vattnet som passerar den stora dammen, där det 
fördröjs och renas, innan det rinner under järnvägen 
i Alnarpsåns gamla fåra och förenas med den nya åfå-
ran vid Västkustvägen. Ån rinner från Åkarp genom 
motorvägsbanken till ett dagvattendamm dit även 
vattnet från Vallparken rinner. Från dammen leds ån 
under järnvägen i en ny kulvert vidare till den gamla 
fåran och vidare ut i Lommabukten.

Sektion genom vallparken (4 m vall+2 m plank). Genom att bygga platåer mot bullervallen kan nya rumsligheter skapas. 
E6 / E22
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Parkstråket genom bebyggelsen
Parkstråket tillsammans med gröna gaturum och 
kvartersgläntor är den grönstruktur som ligger nära 
de flesta bostäderna i området. Det leder från Kro-
netorps gård genom Kronetorpstaden till dammen i 
lågpunkten vid järnvägen. 

Det är ett sammanhängande grönstråk som leder 
med gång- och cykelvägar genom stadsdelen via 
mötesplatser med sittplatser, gräsytor, planteringar, 
odling och lekplatser. Här finns plats för lek, rekrea-
tion och samvaro. Genom parkstråket går ett svack-
dike med bredare sänkor där dagvatten och skyfall 
kan fördröjas. Höjdsättningen styr vatten till dessa 
fördröjningsytor som är torra för det mesta.

Båda skolgårdarna gränsar till parkstråket. Det kan 
vid behov fungera som en extra lek- och vistelseyta 
och samtidigt tillföra fler kvalitéer till skolmiljön. 

Kronetorps allé förlängs med en fortsatt trädplante-
ring ner mot den nya stationen. Allén längs Lundavä-
gen ska i bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Lundavägens ojämna markhöjder medför dock att 
det kan vara svårt och kostsamt att bevara alla träd. 
Lindarna söder om vägen ses idag som möjliga att 
bevara. Båda alléerna är kulturhistoriskt värdefulla 
och biotopskyddade.

Gröningar och kvartersgläntor
Mellan kvarteren, längs gatorna och i gatuförskjut-
ningar ordnas gröna mindre platser, ibland samman-
kopplade med dagvattenstråk. Kvartersgläntorna är 
en mötesplatser mellan kvarteren. Det är stadsmäs-
siga och byggda platsbildningar som kan innehålla ett 
litet torg, en sittplats eller lekplats. De planteras med 
träd och görs gröna. Stora träd på platser och gårdar 
ger grönska till gaturummen genom att trädkronorna 
breder ut sig utanför husen och syns i gatan. 

Gröna gaturum
I Kronetorpstaden planteras träd längs många gator. 
Träd binder stora mängder vatten. Förutom eko-
logiska fördelar med fördröjning och rening av vatten 
finns även hälsoaspekter. Träd tar upp koldioxid och 
binder stoft. Lokalklimatet blir bättre med lövskugga 
och minskad vind. 

Trädkronor håller ner skalan på gaturummen och ska-
par små platser och rumsligheter nära bygg naderna. 
Träden minskar siktf ältet och skapar överblickbara 
rum. Störst samlande verkan har plan teringar i sväng-
da, konkava stadsrum. 

För att skapa vackra gaturum och platser bör träden 
ha en rejäl krona med en diameter på omkring 10 m.

De större lokalgatorna inom stadsdelen är trädplan-
terade. Gatusektioner redovisas i trafikavsnittet.
 

Trädplanterade gator, med varierand vegetation. Västra hamnen, Malmö Kvartersgläntan kan vara en liten plats med ett stort träd.Dagvattenhantering mellan kvarter, med plantering. (Yimby.se)
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Gårdar
Bostadsgårdarna är skyddade från omvärlden och 
inbjuder till vistelse som en del av bostaden. Träd, 
gräs och planeringar täcker så stor del av gården som 
möjligt medan klättrande växter leds upp på väggar 
och plank. På gården ska sittplatser och lekyta anord-
nas på en plats som är solbelyst minst 3 timmar om 
dygnet. En väl gestaltad bostadsgård bidrar till den 
social gemenskapen bland de boende. 

Underbyggda garage påverkar möjlighet till vegeta-
tion på bostadsgården. Om gårdarna är underbyggda 
med garage ska därför växtbädd på minst 800 mm 
anordnas. Fördröjning av regnvatten sker på grönytor. 
Plattbeläggning med glesa fogar och grus är mer 
genomsläppliga. I kvarteren ska det finnas plats för 
sophantering och för cyklar. Möjligheten att samord-
na detta mellan de mindre kvarteren bör studeras. 

Gröna tak 
Gröna tak kan täckas med sedummattor, men ett 
större jorddjup fördröjer vatten bättre och möjliggör 
att ytan användas för gräs- och ängssådd eller odling. 
Taken till miljöhus och cykelparkeringar bör också 
förses med takgrönska.

Gröna tak och stadsodling, på tak eller på gården, 
bidrar med ekologiska, rekreativa och sociala värden. 
För att möjliggöra stadsodling på tak måste byggna-
derna utformas med ett hållfast takbjälklag.

Befintlig vegetation
När Kronetorps gård flyttades från Burlövs kyrkby an-
lades en trädgård, en jaktpark och en allén mot Tåg-
arps by. Trädgården och parken domineras av stora 
ädellövträd. Parken har ett vårflor av vitsippor. Allén 
består av gamla träd som delvis ersatts av nya.  Vege-
tationen kring gården har stora natur- och kulturmil-
jövärden och ska bevaras. Den ingår i detaljplanen för 
Kronetorps gård där den skyddas, Jaktparken som en 
allmän naturpark, och trädgården som kvartersmark 
tillhörande gården.

Lundavägens allé består av halvvuxna träd, ekar i norr 
och lindar i söder. Lindarna kommer så långt det är 
möjligt att stå kvar medan övriga träd ersätts av nya.

Trädne kring den gamla plantskolan, är planterade i 
plantskolan och sjävsådda. Några av dem kan för-
hoppnings tas tillvara i den fortsatta planeringen.

Förgårdszon. Planteringar, sittplatser, varierade markbeläggning och plats 
för cykelparkering. Bo01, Malmö

Grönska på upphöjd bostadsgård. Greenhouse, Augustenborg, Malmö Kronetorpsallé med huvudsakligen lindar.
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Trafik
Kronetorpstaden omgärdas av motorvägarna E6 och 
E22, stambanan och Kronetorpsvägen. Genom områ-
det går Lundavägen. Kronetorpsvägen kopplar E22 till 
Västkustvägen och försörjer Arlövs företagsby. Detta 
leder till en stor andel tung trafik. Lundavägen ligger 
parallellt med E22 och trafik mellan Malmö, Arlöv, 
Åkarp, Hjärup och Lund väljer sträckan, inte minst vid 
minskad framkomlighet på E6 och E22.

Inom Kronetorpstaden fördelas trafiken ut från 
huvudgatorna och silas långsamt mellan kvarteren. 
Biltrafiken leds i slingor som inte lockar till genom-
fartstrafik. Tåg och buss finns inom nära räckhåll för 
längre resor. 

Huvudgatorna och de större uppsamlingsgatorna 
får ge nerösa cykelbanor och plante ringar. Mellan 
de sammansatta kvarteren finns smalare gator och 
trånga gränder med små platsbildningar.

Trafikmängder och övergripande struktur har utretts 
(Trafikutredning Kronetorpstaden, Ramböll 2018) och 
ligger till grund för den bullerutredning som genom-
förts. Mer detaljerad utformning av gator och trafik 
kommer att studeras i de enskilda detaljplanerna.

Cykelstråk
Gång- och cykeltrafik prioriteras. Nya cykelbanor 
anordnas utmed befintliga huvudgator. Ett väl utveck-
lat cykelnät skapas genom att cykelbanor längs större 
lokalgator och gröna stråk binds samman. På mindre 
gator där trafiken är begränsad och hastigheten låg 
rör sig cyklister och gående i blandtrafik. 

Längs järnvägen reserveras plats för ett 5 m brett cy-
kelstråk mellan Arlöv och Åkarp. I kanten av Vallpar-
ken anläggs ett cykelstråk. Övergripande trafikstruktur. 
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Kollektivtrafik
Det stationsnära läget är en förutsättning för utbygg-
naden av Kronetorpstaden. Burlövs station kommer 
vid utbyggnaden av Södra stambanan bli en pendlar-
station där både Pågatåg och Öresundståg stannar. 

Bussar från Malmö, Lund, Lomma och Staffanstorp 
kommer att stanna vid stationen. Linjen 130 Mal-
mö-Lund kan få två hållplatser inom området längs 
Lundavägen och ledas norrut och över Kronetorpsvä-
gen till stationen. Busstrafik från Lomma och Staf-
fanstorp till Burlövs station är ett sätt att gynna ett 
mer hållbart resande.  

Biltrafik
Biltrafiken kommer att silas mellan kvarteren där 
utformningen av gator ska motverka genomfartstra-
fik. Parkeringshus närmast de större gatorna minskar 
trafiken inne i området, men det ska vara möjligt 
att köra fram till alla bostäder. Räddningsfordon ska 
kunna nå alla bostäder.

Parkering
Parkeringsbehov enligt Parkeringsprogram för Bur-
lövs kommun från 2016, reviderat 2019: 

Bilparkering
Flerbostadshus
Bilplatser/lägenhet
  1-2 RoK  > 2 RoK
Boende  0,7   0,9
Besök   0,1   0,1
Totalt   0,8   1,0

Cykelparkering
Cykelplatser/lägenhet
  1-2 RoK  > 2 RoK
   1,5  2,5

Bilparkering i parkeringshus
Den täta kvartersbebyggelsen i Kronetorpstaden 
förutsätter samlade parkeringar i parkeringshus. 
Underjordiska parkeringar är kostsamma och kräver 
tilltagna konstruktioner för att klara gårdsplantering-
ar och fördröjning av dagvatten. Parkeringshus är 
billigare, mycket effektiva och mer flexibla. Ett p-hus 
på 40x60 meter i sex våningar betjänar 7 till 9 kvarter 
som antas rymma vardera 70 lägenheter. 

Parkeringshusen är utmärkta bullerskärmar. Med 
publika lokaler i bottenvåningen medverkar de till att 
skapa en trygg och levande stad. Behovet av parke-
ring kan variera över tid, liksom hur många kvarter 
ett parkeringshus räcker till. Hyra för plats i p-hus 
behöver inte belasta lägenhetshyran. Det skapar 
möjlighet att välja bort bilen med de kostnader den 
medför och bo billigare i ett kollektivtrafiknära läge.

Lämpliga lägen för p-hus redovisas på kartan ovan. 
Möjligheten att minska parkeringsnormen genom 
inrättande av bilpooler och andra mobilitetslösningar 
kommer att diskuteras, liksom gångavstånd till parke-
ringsplats. Närheten till Burlöv Centrum och statio-
nen tillsammans med den utveckling som sker kring 
bilar och transporter öppnar för nya lösningar. 
 
Cykelparkering
Cykelparkering är ytkrävande och bör tidigt beaktas 
vid projektering av bostads kvarteren. Gårdsytor-
na är begränsade i den täta staden, cykelparkering 
tar gårdsyta i anspråk genom skrymmande tak och 
hårdgjorda ytor. Cykelställ i två våningar kan vara en 
platseffektiv lösning. Om gårdarna ska bli gröna och 
inbjudande vistelse ytor bör även förgårdsmark samt 
delar av husens bottenvåning och källare tas i an-
språk för cykel- och lådcykelparkering. Utlåningsbara 
lådcyklar kan minska bilanvändandet. 

Lämpliga lägen för parkeringshus.

Ett parkeringshus med fasadgrönska
Dockan, Västra Hamnen, Malmö
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Gaturummens funktion och karaktär
Från Kronetorpsområdets underlag gällande trafik, 
SWECO 20161220:
”Det bör vara en ambition att ge de olika gaturum-
men en gestaltning och utformning som tydliggör 
dess roll och funktion i trafiknätet. Det är viktigt att 
gatans utformning och funktion hänger ihop med den 
omgivande bebyggelsestrukturen. För att tydliggöra 
gaturummens funktion och de olika trafikantgrupper-
nas prioritering längs stråken så kan den så kallade 
”Livsrumsmodellen” användas för att klassificera ga-
turummen. Denna modell uttrycker skillnader mellan 
vilken potential olika stadsrum har beroende av dess 
form, inramning, läge i stadsstrukturen etc. Denna 
potential tar sin utgångspunkt i rummets väggar och 
golv. Golvet blir en arena för olika anspråk, väggar-
nas anspråk, vistelsens möjligheter och trafikrörelsen 
i rummet. 

I livsrumsmodellen delas staden in i tre olika ”rum” 
och i två ”mellanrum”; frirum, integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, integrerat transportrum och trans-
portrum. Modellen visar vilka trafikslag som priori-
teras. När bebyggelsestrukturen och gaturummets 
karaktär stämmer överens med gatans utformning, 
funktion och hastighet så blir gaturummet självin-
struerande för trafikanterna. Då fungerar samspelet 
mellan trafikanterna och efterlevnaden av de skylta-
de hastigheterna blir hög vilket ger en attraktiv och 
trafiksäker miljö att vistas i.”

Trafikflöden
Trafikutredning Kronetorpstaden (Ramböll 2018-10-
16) behandlar kommunövergripande trafikflöden och 
övergripande trafikstruktur och utgör underlag för 
planerign av strafikstrukturen.

Kronetorpsvägen och Lundavägen blir stadsgator 
med allér. Nya korsningar leder in till den nya bebyg-
gelsen längs vägarna. Korsningarna och trafikanterna 
från den nya bebyggelsen kommer att påverka andra 
trafikanters vägval och minska genomfartstrafiken. 
Skolvägar och passager påverkar hastigheter och ut-
formning av vägarna. Kronetorpsvägen kommer även 
i framtiden att leda tung trafik till verksamheterna i 
företagsbyn nordväst om järnvägen. 

Kronetorpsvägen
Kronetorpsvägen trafikeras idag av cirka 7500 for-
don söder om rondellen och av cirka 12000 fordon 
mellan rondellen och järnvägen.  Andelen tung trafik 
är relativt hög. Den varierar mellan 7  % och 10 % på 
olika delar av Kronetorpsvägen. Vägen som försörjer 
Arlövs företagsby är transportled för farligt gods och 
dispenstransporter vilket måste uppmärksammas i 
den fortsatta planeringen. 

Vägens funktion hindrar inte att den kan bli mer 
stadsmässig och att trafikrytmen förändras. Som jäm-
förelse kan nämnas att 2017 efter att Amiralsgatan 
byggts om med prioriterad busstrafik är den fortfa-
rande framkomlig för relativt stora trafikmängder. 
2017 var trafiken på Amiralsgatan vid Nobelvägen 
cirka 14 000 fordon per årsmedeldygn, därav var 5 
% tung trafik. Kronetorpsvägen har mindre trafik och 
bör tåla en ombyggnad till stadsgata. Enligt trafik-
utredningen beräknas trafiken på Kronetorpsvägen 
minska mellan Lundavägen och järnvägen.

Lundavägen
Lundavägen planeras som en stadsgata med 40 km/
tim. Det kräver hastighetssäkring genom upphöjda 
passager vid korsningar för gående och cyklister. 
Ramböll föreslår i sin utredning busshållplatser där 
bussen stannar vid vägkanten och bilarna får vänta 
bakom under tiden bussen står still och släpper av 

och på passagerare. Med de hastighetsdämpande 
åtgärder som föreslås beräknas trafikmängden in mot 
Kronetorpsvägen minska med cirka 1600 fordon per 
årsmedeldygn då området är fullt utbyggt jämfört 
med idag. 

Trafik i Kronetorpstadens norra del kan med fördel 
köra till motorvägarna via Lyckövägen, vilket också 
förklarar att trafikmängden genom området minskar.

Den långsammare trafikrytmen med fler gående och 
cyklister leder till minskad genomfartstrafik.
På sikt kan även det kollektivtrafiknära läget och 
fortsatt teknisk utveckling och minskat bilanvändan-
det ytterligare sänka trafikmängderna. Vilket minskar 
barriäreffekterna och buller i området.

Beräknad skillnad i trafik per årsmedel-
dygn 2017 och när området är helt 
utbyggta.(Ramböll , 2018)
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Utformning korsningar
Korsande trafik förekommer mellan olika motorfor-
don, cyklister och gående. Gående och cyklister ska 
prioriteras i alla korsningar. Det ska vara tryggt och 
säkert att gå till skola, förskola, buss, tåg, butik m.m. 
Där gående och cyklister korsar gator bör motorfor-
donen inte ha högre hastighet än 30 km/tim. Säkra 
övergångar uppnås till exempel med upphöjda över-
gångsställen eller trafikljus.

Lundavägen/Kronetorpsvägen
När Kronetorpstaden byggs ut bör korsningen med 
Lundavägen (1) ingå i stadsväven och få en stads-
mässig utformning, samtidigt som skrymmande 
transporter och tungtrafik mellan motorvägarna och 
företagsbyn ska ka ha en god framkomlighet. Det 
finns möjlighet att utforma korsningen som en min-
dre effektivare rondell eller som ett fyrvägskorts med 
ljusreglering. 

I Rambölls trafikutredning förordas en hastighetssäk-
rad, signalreglerad korsning med två körfält in och ett 
körfält ut i samtliga tillfarter. När genomfartsgatorna 
och korsningarna kommer att byggas om beror på 
den takt och ordning som delområdena byggs ut. Re-
dan vid inflyttning i  den första bebyggelsen vid Kro-
netorps gård uppstod ett behov av säkra gång- och 
cykelvägar till och från området. De planskildheter 
som finns vid Svenshög, Lidl och Hantverkargatan bör 
kompletteras med övergångsställen längs de vägar 
som leder närmaste vägen till målpunkterna.

Övriga korsningar
Längs Lundavägen och Kronetorpsvägen finns behov 
av ljusreglerade korsningar där tvärgator korsar eller 
leder ut på gatan. Längs Lundavägen ska korsande 
biltrafik undvikas där det är möjligt, istället föreslås 
medlöpande in- och utfarter till tvärgator. Kronetorp-
svägen får tre korsningar. Korsningen med infart till 

Burlövs centrum och Burlövs station kommer att be-
lastas av mest trafik och behöver fler filer än övriga.

Hantverkaregatans förlängning (2) och Badhusgatan 
blir en gata med framkomlighet för busstrafik och 
leveranser. Åtgärder behöver göras för att stoppa 
genomfart med biltrafik.

1.

2.

Kartan visar ny trafikstruktur och hastighetsbegränsningar.
(Underlag PM Trafikutredning Ramböll , 2018)

Flygfoto av 
rondellen, 
2016

Exempel på korsningar, 
Västra Hamnen, Malmö
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Huvudgator
Justering av gångbanebredder och mitt remsor har 
lett till att Kronetorpsvägen och Lundavägen före-
slås bli 28 m breda, med tillägg för  minst en meter 
förgårdsmark på ömse sidor. Då ryms två körfält i var-
dera riktningen, gång- och cykelbanor samt trädplan-
tering. Körbanornas bredd kan variera med behov av 
svängfiler, busshållplatser och övergångsställen.

Kronetorpsvägen ligger lägre än bebyggelsen där den 
går under motorvägen och Hantverkargatan. Från 
söder bör övergången från landsväg till gata gestaltas 
som en stadsport. Gränsen mellan stad och land ska 
vara tydlig och genomtänkt.

Mot Hantverkaregatan kan husen intill gatan följa 
gatan neråt och få en suterrängvåning med ingång 
från gatan.

Lundavägen är en kulturhistorisk väg som kantas av 
alléträd. Lindarna sydost om vägen bevaras så långt 
det är möjligt. Den nya bebyggelsen utgår från denna 
trädrad och kvartersgränsen placeras cirka 6 meter 
sydost om träden. 

Både Lundavägen och Kronetorpsvägen blir gröna 
stadsgator med bebyggelse direkt intill. I byggnader-
nas bottenvåningar kommer lokaler för kontor och 
verksamheter. Detta medför mycket rörelse av både 
bilar, cyklister och gående. Trädplanteringen verkar 
avgränsande vilket medför att gatan blir en lugn och 
trygg plats att röra sig på. 

Byggnaderna utmed de raka huvudgatorna kan med 
fördel förskjutas något i förhållande till varandra för 
att skapa liv och variation i gaturummen. Förgårds-
marken utökas i så fall på dessa platser. 

Lokalgator
Nya lokalgator länkar samman Kronetorpstadens ga-
tor med Svenshög och Burlöv Centrum. Dessa gator 
blir generöst utformade med trädrader och gång- och 
cykelbanor. De flesta av dessa gator har en sektion 
på 20 m plus 2 m förgårdsmark. Mellan de större 
lokalgatorna planeras ett nät av mindre gator med 
varierande bredd, cirka 10-12 m. De är utformade för 
blandtrafik, vilket innebär att cykling sker i bilkörfäl-
ten. Inom gatorna ryms mindre platsbildningar med 
trädplanteringar. 

Kronetorps allé bevaras med cykelbanor i allén och 
körbanor utanför träden. Trafiken i allén leds via en 
framtida gata till Lundavägen medan allén fortsätter 
som en siktlinje mot stationen.

Sektion genom Kronetorpsvägen. ( 28 + 2 m) Sektion för Lundavägen med sparade lindar till höger. (28+2 m)
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Sektion genom en bredare lokalgata. (20 +2 m)
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Kvartersgator och gränder
Mellan de samverkande kvarteren leds ofta en gata 
med en sektion där kör- och gångytor tillsammans 
blir 7,5-10 m. Gatorna kan vara allmän plats där det 
är nödvändigt för att trafikstrukturen ska fungera, 
men kan eventuellt också vara kvartersmark. 

Längs de smalare gatorna förekommer trädplante-
ringar i små platsbildningar som skapas genom att 
gaturummen förskjuts eller där kvarteren öppnar 
sig mot gatan. Dessa stadsgläntor kan ha karaktären 
av torg, sittplats, lekplats eller bara en liten gröning. 
Kanske finns där ett konstverk. 

Platser och gator bör utformas för att filtrera dag-
vatten från trafikytor i till exempel regnbäddar eller 
makadamlager. Vattnet ska filtreras för att uppnå 
kraven i miljökvalitetsnormerna för vatten.

Gång- och cykelvägar
Kronetorpstaden genomkorsas av övergripande 
cykelstråk längs Lundavägen, Kronetorpsvägen och 
järnvägen. Kopplingar finns till Åkarp - Lund, Arlöv - 
Malmö samt mot Burlövs egnahem och Staffanstorp.

I grönstråken planeras för gång- och cykelvägar samt 
löpslingor som leder runt området och vidare ut i 
landskapet. Gång- och cykelstråken kan med fördel 
kopplas ihop med de kulturstigar och vandringsleder 
som finns och planeras i kommunen. 

Närheten till stationen ger goda förutsättningar 
för att gång- och cykeltrafik prioriteras. Gator utan 
separata cykelbanor gestaltas för blandtrafik i lugnt 
tempo. Säkra korsningar för oskyddade trafikanter är 
extra viktigt längs skolvägar och i de stråk som leder 
till centrum, stationen och andra målpunkter.

Mindre lokalgator på 10-12 m med cyklar i gatan och små platser längs 
vägen. 
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Exempel på gator inom samverkande kvarter. 
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Teknisk försörjning
Ledningar
När området, som till stor del består av åkermark, 
byggs ut behöver även de lokala ledningsnäten byg-
gas ut. Gatusektionerna är anpassade så att det ska 
finnas tillräckligt med plats för vatten- och avlopps-
system och eventuell fjärrvärme samt kanalisation 
för el och bredband med mera. 

VA
Avloppsnätet i Arlöv kan inte ansluta fler bostäder 
än etapp ett vid Kronetorps gård. Tillkommande 
bebyggelse får anslutas till avloppsledningen som 
från Åkarp passerar under järnvägen vid nuvarande 
plantskolan och fortsätter mot Malmö längs Västkust-
vägen. Dagvatten leds till Alnarpsån via damm längs 
stambanan där även färskvattenledning finns.

Ny huvudledning för avlopp ansluts till ABMA-ledningen där den korsar 
järnvägen.

De röda linjerna markerar de två 50 kv-kraftledningarna som finns i Krone-
torpsområdet och som behöver grävas ner. 

I kanten av området mot järnvägen och motorvä-
gen går starkströmsledningar till fördelarstationen 
vid bron över Kronetorpsvägen. Planprogrammet 
förutsätter att dessa ledningar ska markförläggas. 
Då minskar de elektromagnetiska fälten och skydds-
zonen kring dem betydligt. Cykelväg, fotbollsplaner 
och rekreationsområde, men inte byggnader, tillåts 
ovanpå ledningen. Bullerskydd mot motorvägen blir 
effektivare när de placeras närmre körbanan och 
mängden byggbar mark ökar.

Det lokala elnätet ska byggas ut. Det kommer att be-
hövas ett antal transformatorstationer som ska passas 
in i stadsväven och inte störa stadsbilden.

Bredband ska byggas ut i hela området. På sikt kan 
bredband komma att användas för betydligt fler sam-
hällsfunktioner och andra saker än idag.  

Husen kan värmas med fjärrvärme, gas eller på annat 
sätt, det ska finnas ledningar även för detta.
Badhuset är anslutet till fjärrvärmenätet som därmed 
finns i området. Alternativa klimatsmarta uppvärm-
ningslösningar kan dock bli aktuellt i framtiden. Sol-
paneler planeras på badhuset och finns på Kronetorp 
Parks byggnader som byggts i etapp 1.
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Exempel på återvinningsstationer
System med underjordiska avfallskärl 
(UWS) eller gemensamt miljöhus

Plats för bland annat avfallshantering bör lösas tidigt i processen. 

Avfall
Idag finns tre vanliga system för avfallshantering:  
• Fastighetsnära traditionell avfallshantering
• Underjordsystem med betongkassuner och in-

kastbehållare över jord, UWS
• Sopsugssystem 

Vilket system som är mest lämpligt beror ofta på 
vilken typ av bebyggelse det är i området. För Krone-
torpsområdet kan flera olika system vara aktuella. 

Soporna ska sorteras i åtta fraktioner. Hushållens 
restavfall utgör den största sopvolymen och komplet-
teras ofta med särskild behållare för komposterbart 
matavfall. 

Varje lägenhet bör ha högst 50 m till kärl för mat- 
avfall och hushållsavfall. Andra fraktioner som fylls 
långsammare kan placeras längre bort där de place-
ras tillsammans och används av flera hushåll. 

Inför detaljplaneringen bör sophanteringen lösas, 
så att de utrymmeskrävande fraktionerna får bra 
placeringar för både boende och för transportfordon.  
Kärlens ska placeras med omsorg så de blir infogade 
på ett bra sätt i den täta kvartersstrukturen. 

Vid traditionell avfallshantering rullas sopkärlen ut till 
sopbilen. För tömning av underjordiska kärl behövs 
framkomlighet och uppställningsmöjligheter för 
tunga lastbilar med lyftarm. 

Hämtvägen ska ha tillräcklig bredd, plats för upp-
ställning och anpassade svängningsradier. Kärlen ska 
placeras på kvartersmark och får inte upplevas som 
störande i gaturummen.

Inom området föreslås två publika återvinningsstatio-
ner. Stationerna bör vara placerade invid huvudväg 
och/eller i anslutning till dagligvaruhandel. Exakt 
plats bestäms i de kommande detaljplanerna.  Prin-
cip för ÅWS, återvinningstationer är under utveckling 
och kan komma ändras.
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Alternativ
Planprogrammet visar en struktur och ett innehåll 
som är viktigt att hålla fast vid, men som innehåller 
ett mått av flexibilitet. Utbyggnaden kommer att pågå 
under lång tid och förändringar i samhället kommer 
att ställa nya krav och presentera nya lösningar inom 
ett antal området som kommer att påverka utbygg-
naden.

Infrastruktur med VA och andra ledningar, trafik, 
dagvatten, skyfall m.m. får en huvudstruktur som 
inte kan förändras när den tagit form och utförts. Be-
byggelse och utformning av offentliga rum m.m. kan 
däremot anpassas till nya förutsättningar. Behovet av 
skolor, förskolor och liknande kommer sannolikt att 
bestå och behöva den yta som redovisas. Om mark 
som i planprogrammet är till för exempelvis förskola 
bebyggs med bostäder är det viktigt att en ny lämplig 
tomt för förskola reserveras så att behovet på sikt 
kan täckas.

Diskussioner kring exploateringsgrad, antalet skolor 
och behovet av idrottsplats och bollplaner har lett 
till att alternativa planskisser tagits fram. Skolor, 
bollplaner och idrott är kommunal service för hela 
kommunen. Kronetorpstaden är ett nytt utbyggnads-
område med tillgång till stora sammanhängande ytor. 
Utbyggnaden i kommunen ska enligt översiktsplanen 
ske innanför motorvägarna så att den högvärdiga 
jordbruksmarken utanför dem kan bevaras och 
fortsätta odlas. Det finns goda möjligheter att förtäta 
inom befintliga tätorter, men de ytor som finns att 
tillgå ligger spridda och räcker inte till för ytkrävande 
anläggningar.

Exploatering
Exploateringen i förslaget har ökat från 3500 bostä-
der i samrådshandlingen till 5000 bostäder. Bygg-
nadshöjderna kan komma att förändras framöver 

men den kommunalekonomiska kalkyl som genom-
förts trycker på att stadsdelen måste vara attraktiv 
för att det skatteunderlag som eftersträvas, och där-
med ett positivt ekonomiskt utfall, ska uppnås. Högre 
byggnader kan resultera i fler bostäder och /eller 
större friytor. Fler invånare kräver dock mer kommu-
nal service som tar ytor i anspråk.

Idrottsområde
Idrottsplatsen i Kronetorpstaden byggdes 1993. Den 
innehåller tre elvamannaplaner, en med konstgräs 
och två med gräs, varav en ligger inne i en friidrottan-
läggning. Dessutom finns en grusplan. Idrottsplatsen 
och badhuset är samlokaliserat vilket ses som en 
stor tillgång då lokaler och personal kan samnyttjas. I 
planprogrammet redovisas nya Burlövsbadet, boll-
planer, idrottshall, skolidrott och skola intill varandra. 
Tre bollplaner för elvamannalag föreslås. De kan 
delas upp i sju sjumannaplaner. Dessutom föreslås en 
anläggning för skolidrott, utegym, löparslingor med 
mera. 

När Kronetorpstaden är fullt utbyggd beräknas dub-
belt så många invånare bo i kommunen som idag. 
Det innebär att behovet av friskvård och ytor för 
sport och idrott ökar.  Idrottsplatsen blir en samlings-
plats som används av invånare i alla åldrar. Barn och 
ungdom bör kunna ta sig till den själva, gående eller 
med cykel. Det tillsammans med värdet på jordbruk-
smarken talar för att idrottsplatsen bör ligga i tätor-
ten innanför motorvägarna. 

En lokaliseringsutredning för idrottsområdet redovi-
sas 2020-03-30. I utredningen beskrivs konsekvenser 
av olika lokaliseringsalternativ.

Effekterna av alternativ placering av bollplanerna 
med kringanläggningar har studerats i två alternativa 
skisser, en med placering intill Kronetorpsgård och en 
med anläggningarna utanför motorvägen.
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Alternativ utan bollplaner i Kronetorpstaden

Kronetorpsvägen
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350 bostäder 

Ca 8000 m2 svämmyta 
försvinner, marken bakom
kvarteren måste används 
som svämmyta
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5000 bostäder 
(lika många bostäder som i grundförslaget)

Fördelar
• Mer bostäder närmare stationen

• Bollplanerna ökar avståndet mellan Kronetorp 
gård och ny bebyggelse.

Nackdelar
• Risk att bollplanerna byggs senare än befintliga 

bollplaner tas bort.

• Bollplaner kommer längre från den första skolan, 
synergieffekter av samnyttjande kommer senare.

• Ingen synergi med badhuset.

• Bollplaner och den andra skolan ligger inte på 
kommunens mark.

1 Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14, §46

Alternativ utan bollplaner i Kronetorpstaden
 5350 bostäder 
(cirka 4 fler kvarter än i grundförslaget)

Fördelar 
• Möjlighet att bygga fler bostäder i stationsnära 

läge.

Nackdelar
• En viktig mötesplats för Kronetorpstaden försvin-

ner. Mötesplatser är viktiga för etableringen av 
stadsdelen och blir en målpunkt för hela kommu-
nen. 

• En boll- och idrottsanläggning är viktiga för den 
sociala hållbarheten. Aktivitet, liv och rörelse på-
verkar attraktiviteten och tryggheten i området. 

• Synergieffekter mellan skola - idrott - badhus - 
sporthall uteblir.

• Bollplanerna måste läggas på annat håll i kommu-
nen. Troligen på jordbruksmark utanför motorvä-
gen vilket innebär svårigheter för yngre att ta sig 
dit själva vilket talar mot barnkonventionen.
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Lundavägen

r: 24 r: 55

Cirkulationsplats Lundavägen - Kronetorpsvägen
Möjligheten att behålla cirkulationsplatsen i kors-
ningen Lundavägen/Kronetorpsvägen diskuteras. 
Det är en mycket stor cirkulationsplats med 55 m 
radie. Storleken och geometrin är avsedd för höga 
hastigheter, 70 km/h. Rondellen och dess ramper tar 
mycket plats i anspråk och bidrar varken till områdets 
stadsmässighet eller attraktivitet.

I Rambölls trafikutredning (2018) förordas en hastig-
hetssäkrad, signalreglerad korsning med två körfält in 
och ett körfält ut i samtliga tillfarter. En cirkulations-
plats med två körfält kan utformas med en total radie 
på 20-22 meter.  Rondeller fungerar bäst då trafik-
flödet är lika stort från alla håll. Här är flödet mycket 
ojämnt fördelad mellan de olika infarterna. Det leder 
till köbildning på Lundavägen vid hög trafik, köbild-
ningen ökar med övergångsställen. Hänsyn till gåen-
de och cyklister kräver fartdämpning i stadsmiljö. 

Cirkulationsplatsen behöver inte byggas om i det 
första skedet. Så länge det finns säkra övergångsstäl-
len och kvarteren närmast cirkulationsplatsen inte 
bebyggs kan den vara kvar. På lång sikt bör den dock 
ersättas av en stadsmässig korsning. Inte minst då 
den byggbara ytan ökar med mer än ett kvarter.

Nedgrävning av Kronetorpsvägen
Kronetorpsvägen ligger lågt både där den går under 
E6/E22 och under Hantverkargatan och järnvägen. 
Möjligheten att gräva ner hela sträckan så att Lunda-
vägen och andra korsande gator och gång- och cykel-
vägar korsar i planskilt finns, men har inte utretts. 

Detta alternativ innebär betydligt mycket högre 
kostnader och påverkar nya och befintliga ledningar 
främst i Lundavägen.  Innan Kronetorpsvägen byggs 
om bör kommunen ta ställning till om detta är ett 
realistiskt alternativ och i så fall utreda det. Cirkulationsplatsen med ramper tar orimligt mycket plats i anspråk och förstärker Kronetorpsvägens barriäreffekt.

De streckade linjerna visar kanten på körbanan.
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Genomförande
Tidsplan
Planprogrammet beräknas att godkännas under 
våren 2020. Detaljplan för Burlövsbadet och Burlövs 
station antogs under 2018. Antagen plan för Krone-
torp 1:1 etapp II väntas under 2020. Badhuset väntas 
vara färdigbyggt år 2022 och Burlövs station år 2024 
med, ny tidtabell från december 2024. Detaljplanear-
betet för en ny skola i området har påbörjats.

Prioritering
Burlöv är en liten kommun som enligt prognoserna 
avser att växa snabbast i landet. Det kommer att 
kräva resurser inom hela den kommunala organisa-
tionen. Det förutsätter också att det finns och skapas 
en efterfrågan på bostäder, kontor och andra lokaler 
för att byggherrarna ska få avsättning för sina inves-
teringar.

Det pågår planering och utbyggnad i fler områden i 
kommunen. För att uppnå en volym som innebär att 
Kronetorpstaden upplevs som etablerad och värd att 
satsa på är det lämpligt att prioritera stadsdelen de 
närmaste åren. 

Inledningsvis bör skolan med omgivande kvarter, 
bebyggelsen vid Kronetorps gård samt kvarteren när-
mast stationen bebyggas. Tillsammans med badhuset 
ger det en attraktiv bild av den framtida stadsdelen. 
Sedan kan utbyggnaden ske i ett lugnare tempo.

Förplantering av grönytor och tillfällig markanvänd-
ning bidrar också till en positiv bild av det framtida 
området. Stadsodling av olika slag kan till exempel bli 
aktuellt på ytor som är för små för jordbruket. Eve-
nemang av olika slag är också positivt för att sprida 
bilden av stadsdelen.

Tidiga investeringar
Initialt måste följande åtgärder vidtas:
• Nedgrävning av kraftledningen.

• Bullervall och Vallparken mot E6 och E22.

• Bullerskärm mot järnvägen. 

• Ny spillvattenledning.

• Stärka kopplingen mellan Burlövs station och nya 
Burlövsbadet via Hantverkaregatan. 

• Stamledningar för övrig infrastruktur.

Övergripande funktioner som kan byggas ut succesivt:
• Dagvattendamm norr om Mossvägen. 

• Samtliga ledningssystem inom området.

Andra övergripande åtgärder är:
• Ombyggnad av korsningen Kronetorpsvägen - 

Rampvägen till fyrvägskorsning för att förbättra 
tillgängligheten till stationen och det nya Bur-
lövsbadet. 

• Anlägga stadsparken tidigt. 

Karta som visar behov av tidiga investeringar

Ny spillvattenledning

Bullervall

Bullerskydd

Teckenförklaring
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Etapperna kommer naturligtvis även att påverkas 
av intressen från fastighetsägare och möjlighet att 
bygga ut kommunal service. Genom att tidigt bygga 
skola, en viss mängd bostäder, service och arbets-
platser samt offentliga rum av god kvalitet skapas ett 
attraktivt område. Efter det kan området bebyggas i 
etapper, i ett tempo som marknaden och kommunen 
mäktar med att ta hand om.

Detaljplaner
Området kommer att detaljplaneläggas efterhand 
som det ska byggas. Vissa övergripande åtgärder som 
krävs för att påbörja utbyggnaden behöver planläg-
gas och utföras tidigt. Det är en fördel om stadspar-
ken och delar av Vallparken kan förplanteras och 
hinna etableras innan bostadsbebyggelsen. 

Etappvis utbyggnad
Burlövs kommun har tagit fram ett bostadsförsörj-
ningsprogram (2018) där Kronetorpstaden pekas ut 
som ett prioriterat område. Kronetorpstaden kom-
mer att byggas ut under en mycket lång tid. Det är 
därför viktigt att varje etapp i utbyggnaden har en 
naturlig identitet och avslutning. Staden ska kunna 
stanna upp i sin tillväxt och ändå kännas som en hel 
stadsstruktur med en attraktiv och komplett livsmiljö. 
Därför måste även offentlig service byggas ut tidigt. 
Det är viktigt att de som flyttar in inte kommer att bo 
på en byggarbetsplats under många år.

Jordbrukslandskapet kommer under en lång period 
att fungera som ett stort landskapsrum eller park. 
Kommunen bör verka för att landskapet används, till 
exempel genom att anlägga parker och grönområden 
tidigt. Det är positivt både för kommuninvånarna och 

de första inflyttarna, men även en bra investering. 
Marken skulle även kunna användas för odling i olika 
skalor under en lång övergångsperiod.

Etappindelning
I den fortsatta planeringsprocessen är det viktigt att 
utreda lämplig etappindelning och utbyggnadsord-
ning för bland annat gator och annan infrastruktur. 

Det finns några utgångspunkter att utgå från när 
etapperna bestäms. En övergripande ordning är att 
utgå från de tre noderna i Kronetorpstaden - Burlöv 
Centrum, Kronetorps gård och badet/parken/skolan - 
och bygga ihop dem. Den strukturella indelningen av 
bebyggelsen i samverkande kvarter, med flera kvarter 
som tillsammans bildar en enhet är också en lämplig 
etappenhet.

Principer för etappvis utbyggnad. Stråken mellan de stora mål-
punkterna i området behöver anläggas tidigt.
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Kompletterande utredningar kring buller, risk, ge-
oteknik m.m. kommer att krävas i vissa planer. De 
övergripande utredningar som tillhör planprogram-
met utgör grund för fortsatta arbete.

I det fortsatta planarbetet ska ett bearbetat gestalt-
ningsprogram ingå för hela området och i de enskilda 
detaljplanerna. Frågor kring klimatförändring och 
hållbarhet ska också fördjupas.

Markanvisning och samverkan
Kommunen äger knappt hälften av marken i Krone-
torpstaden och kan styra genomförandet på denna 
mark (se sida 15). Det kan ske genom markanvisning-
ar och genom ägardirektiv till det kommunala bo-
stadsbolaget Burlövbostäder AB (BBAB). Kommunen 
kan initiera samarbete mellan byggherrar och explo-

atörer inom delområdet för att uppnå bättre samord-
ning, högre hållbarhet och attraktivitet. Samverkan 
kan också leda till innovation med nya lösningar. 

Burlövs kommun har antagna riktlinjer för markanvis-
ning och exploateringsavtal. Här beskrivs bl.a. förut-
sättningar för hur kommunen planerar att försälja sin 
egen mark.

Ett sätt som använts med framgång i större områ-
den i andra kommuner, exempelvis Oceanhamnen i 
Helsingborg och Vallastaden i Linköping, är tilldelning 
via markanvisningstävlingar. Detta är normalt ett sätt 
som ger god kvalitet och variation. Övriga markäga-
re i området försäljer eller exploaterar på sina egna 
villkor. I samband med planläggning och exploate-
ringsavtal kan olika samarbetsformer initieras även i 
dessa delar.

Tävlingar och, experiment
En hög ambitionsnivå och experimentlusta har varit 
en viktig del av planeringsprocessen kring Kronetorp-
staden och Burlövs Centrum. Hittills har två arkitekt-
tävlingar och flera parallella uppdrag genomförts för 
att få fram bra idéer till området. 

När så mycket ska byggas i ett stort område är det 
viktigt bibehålla en hög ambitionsnivå och försöka 
bjuda in till experiment och tävlingar för att säkra hög 
kvalitet, god livsmiljö och hållbar utveckling. 
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På sikt kommer även kvarteren kring Svenshög och Burlöv Center att 
byggas ut. De ingår inte i planprogrammet men redovisas här.
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Karta som visar riksintressets uttryck i Kronetorpsområdet.

Planeringsförutsättningar 
Riksintressen

Riksintresse för kulturmiljövård
Programområdet ingår i riksintresse för kulturmiljö-
vård Burlöv M77. 
Motiveringen till riksintresset är:

”Odlingslandskap i öppen slättbygd och indu-
strimiljö kring sockerbruk vilkas nära förhållan-
de väl illustrerar omvandlingen av det skånska 
agrarsamhället från 1700-talets förindustriella 
storgårdsjordbruk till den vid 1900-talets första 
decennier utvecklade livsmedelsindustrin. (Od-
lingslandskap, Bymiljö, lndustrimiljö)”1

Det har gjorts ett antal kulturmiljöutredningar för 
område. Den senaste av Olga Schlyter Kulturmiljö-
konsult (2019-12-18), i den beskrivs Riksintressets 
uttryck inom området:

Öppet sammanhängande  odlingslandskap 
Karaktären av ”öppet sammanhängande odlings- 
landskap” är försvagad i och med närheten till 
tätortsbebyggelse och stora trafikleder med barriär-
verkan. Den nyuppförda, stadsmässiga bebyggelsen 
direkt väster Kronetorps gård försvagar karaktären av 
odlingslandskap ytterligare.

Fria vyer
Fria vyer i en öppen slättbygd är inte något påtagligt 
karaktärsdrag inom planområdet. Vyer från Lunda-
vägen omfattar numera även de nybyggda kvarteren 
invid gården. Vyn längs tillfartsvägen mot Kronetorps 
gårds mangårdsbyggnad samt vyerna mot Kronetorps 
mölla är viktiga.

1 Riksantikvarieämbetet (2014). Riksintressen för kulturmiljövården - 
Skåne län (M). Dokument uppdaterat 2014-02-18.

Skarp åtskillnad tätort och odlingslandskap
En ”skarp åtskillnad mellan tätort och  odlingsland-
skap” finns i någon mån i Kronetorpsvägen, men 
den har försvagats avsevärt i och med de nybyggda 
stadsmässiga kvarteren invid Kronetorps gård. Norr 
om Lundavägen finns en idrottsanläggning med gles 
bebyggelse. Bebyggelsen vid Mossvägen är relativt 
gles och lantlig så inte heller här upplevs en skarp 
åtskillnad.

Det lokala vägnätet
Förutom Lundavägen är de gamla vägsträckningarna 
kapade av sentida infrastruktur, vilket gör det svårt 
att se deras historiska värde. Vägen mellan Krone-
torps gård och Kronetorps mölla är idag en gångväg 
utmed parkens västra sida. Gårdens tillfartsväg och 
vägen i dess förlängning inne bland gårdsbebyggel-
sen är en rest efter den gamla landsvägen mellan 
Burlövs kyrkby och Tågarp.

Kronetorps gård...
Kronetorps gård är en hel bebyggelsemiljö med man- 
gårdsbyggnad i herrgårdsstil, ekonomibyggnader och 
tjänstebostäder. Gårdsbebyggelsen är relativt välbe-
varad och är ett tydligt uttryck för ”1700-talets förin-
dustriella storgårdsjordbruk” vilket är ett av motiven 
för riksintresseutpekandet.

...med allésystem...
Historiskt sett (källa Häradskartan 1910-talet) har 
Kronetorps gård haft ett allésystem längs tillfartsvä-
gen, längs vägen genom gårdsbebyggelsen österut 
mot Burlövs kyrkby, längs vägen söderut mot Krone-
torps mölla samt längs Lundavägen. Idag finns alléer 
längs tillfartsvägen och längs Lundavägen. 

Öster om gården löper en väg som går under motor- 
vägen, och utgör dagens förbindelse mellan Krone-
torps gård och möllan. Denna väg anlades i samband 

med motorvägsbygget i början av 1950-talet.

...park- och trädgårdsmiljö...
Gårdens trädgård och park ligger i direkt anslutning 
till gårdsbebyggelsen vilket gör det tydligt att de ingår 
i ett historiskt sammanhang. Trädgården innehåller 
en stor blodbok och en damm från 1700-talet, då den 
anlades. Parken är en gammal jaktpark med karaktär 
av ädellövskog.
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Karta som visar riksintresse för kommunikation (rosa linjer - väg,
rosa steckade linjer- järnväg.) och kulturmiljövård (brun-streckad yta)

Karta som Arlövs utvecklingshopp, årsringar

...storskaliga ekonomibyggnader...
Gårdens ekonomibyggnader i gult tegel och ett större 
magasin i falurött trä är bevarade öster om man-
gårdsbyggnaden. 
Ekonomibyggnaderna i tegel är skyddade med riv-
ningsförbud i Detaljplan nr 245.

... samband med odlingslandskapet...
Gårdens samband med odlingslandskapet har kraftigt 
begränsats sedan kvartersbebyggelse uppförts ome-
delbart väster om mangårdsbyggnaden. Från man-
gårdsbyggnaden sett saknas idag direkt kontakt med 
odlingslandskapet. Väster om parken samt norr om 
tjänstebostadsvillan i norra delen av gårdsbebyggels-
en finns fortfarande stora uppodlade ytor.

Sett från Lundavägen hade gården tidigare ett solitärt 
läge. De nybyggda kvarteren alldeles inpå gården gör 
att denna vy avsevärt har förändrats.

Arlövs utveckling
Arlöv har utvecklats från by och jordbrukssamhäl-
le på 1800-talet till industri och företagarsamhälle 
under 1900-talet. I Arlöv finns många exempel på 
svensk arkitekturhistoria med t.e.x storgårdar, sock-
erbruk, egnahemsområde och miljonprogramsområ-
den. I Arlöv är blandningen av bebyggelsetyper stor 
samtidigt som de olika typerna ofta är geografiskt 
åtskilda. En av kvaliteterna är hur orten utvecklats i 
utvecklingssprång med många olika bebyggelsetyper 
från olika epoker. Arlövs utvecklingshopp kan ses som 
årsringar. Årsringarna är tydliga och upplevs när man 
rör sig i orten.

Riksintresse för kustzonen
Hela planområdet, liksom hela tätorten Arlöv, om-
fattas av riksintresse för kustzonen. Riksintresset 
innebär att ingrepp och exploatering inte får ske på 
ett sätt som påtagligt skadar natur- och kulturvärden. 
Riksintresset utgör inte hinder för utveckling av be-
fintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Riksintresse för järnväg
Södra stambanan omfattas av riksintresse för järn-
väg. Södra stambanan sträcker sig från Stockholm till 
Malmö och är viktig för både person- och godstrafik. 
Den är av internationell betydelse och ingår i det 
utpekade Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
Banan ingår även till en del i det utpekade strategiska 
godsnätet. Både Burlövs och Åkarps station utmed 
Södra stambanan är stationer av riksintresse. 

Riksintresse för vägar
I Burlövs kommun är E20, E22, E6 samt E6.01/Väst-
kustvägen utpekade som riksintressen. 
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Kommunala planer och program 

Översiktsplan
I Framtidsplanen för Burlövs kommun (Översiktsplan 
2014, aktualitetsförklarad 2018) presenteras Kro-
netorpstaden. Utifrån det parallella uppdrag kring 
stadsdelens gestaltning, som genomfördes 2012, 
beskrivs stadsdelen ingående. Planprogrammet är en 
bearbetning av förslaget som stämmer väl överens 
med översiktsplanen. 

Översiktsplanen tar ställning för kollektivtrafiknära 
bostäder på jordbruksmarken innanför motorvägar-
na, för att jordbruksmarken ska fredas utanför dem.

Länsstyrelsen skriver i sitt granskningsyttrande bland 
annat att riksintresset för  kulturmiljö inte är tillräck-
ligt utrett.

Bostadsförsörjningsprosgram
I Bostadsförsörjningsprogram Burlövs kommun 2018 
föreslås vara en årlig befolkningsökning på cirka 2 %. 
En hög tillväxt ställer stora krav på service, infrastruk-
tur och hela den kommunala organisationen.

Den nya pendlarstationen Burlöv C skapar nya förut-
sättningar för boende och arbetsplatser. Kommunens 
satsning på att utveckla Kronetorpstaden med bland 
annat badhus, skola och bostäder ligger i fas med 
den förbättrade kollektivtrafiken. Kronetorpstaden 
och Burlövs Centrum behöver en högre utbyggnads-
takt i startskedet för att upplevas som en attraktiv 
och trovärdig ny stadsdel. Ett tillväxtmål på 2,0 % per 
år balanserar kommunens ambitioner för detta områ-
de och viljan att åstadkomma en hälsosam tillväxt för 
den kommunala organisationen.

Trafikplan
Trafikplan Burlöv (2014) är ett strategiskt måldoku-
ment som ska fungera tillsammans med Framtidspla-
nen med målet att skapa attraktiva livsmiljöer och ett 
hållbart resande. Ett övergripande mål är att andelen 
gående, cyklister och resande med kollektivtrafik ska 
stå för minst 2/3 av alla resor. Andelen bilresor ska 
inte överstiga 1/3 av det totala antalet resor samt att 
högst 1/5 av det totala antalet resor under 5 km ska 
ske med bil. 

I trafikplanen beskrivs Lundavägen och Kronetorp-
svägen som två gator av överordnad karaktär som 
bildar ryggrad i kommunens gatunät. En utveckling av 
Kronetorpsområdet finns med i trafikplanen.

Bevarandeplan
Bevarandeplanen för Burlövs kommun (2000). 
Kronetorps gård ingår i bevarandeplanen. Gårdens 
kulturhistoriska värden säkerställs i detaljplan 245 för 
Kronetorp 1:1 (2015).

Parkeringsprogram
Parkeringsprogram för Burlövs kommun - Policy & Norm 
(2016, reviderat 2019) anger parkeringsnorm för bil och 
cykel för olika typer av bostäder och verksamheter.
Parkeringsprogrammet innehåller också förslag på 
hur parkeringsnormen kan minskas, med till exem-
pel samnyttjande av parkeringsplatser, bilpool och 
attraktiva cykelparkeringar.

Översiktsplan, Antagen 140422, Laga kraft 140522, 
Aktualitetsförklarad 180502

FRAMTIDSPLAN
FÖR BURLÖVS KOMMUN

Bostadsförsörjningsprogram
Burlövs kommun 2018
Antaget 2018-09-17 TRAFIKPLAN BURLÖV

ANTAGEN 141020
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Gällande detaljplaner markerade med heldragen röd linje och pågående detaljplaner markerade med streckad blå linje. 

Detaljplaner

Gällande detaljplaner inom programområdet
• Plan nr 73 – Centrum (1969)
• Plan nr 143 – Tågarp 17:1 m.fl. (Burlövs fri-

tidscentrum) (1988)
• Plan nr 162 – Tågarp 15:4 (Burlövs centrum) 

(1995)
• Plan nr 183 – Klockstapel i Kronetorpsrondellen 

(1998)
• Plan nr 194 – Kronetorp 1:1 m.fl. (2003)
• Plan nr 212 – Tågarp 17:2 m.fl. (fritidsområde) 

(2005)
• Plan nr 245 – Kronetorp 1:1 (bostäder vid Krone-

torps gård) (2015)
• Plan nr 254 Åkarp 8:1 m.fl. ändring av Alnarp-

såns fåra och flytt av ledningar med anledning av 
utbyggnaden av stambanan till fyra spår

• Plan nr 257 Tågarp 17:1 m fl, nya Burlövsbadet 
(2018)

• Plan nr 262 Tågarp 15:1 m.fl. Burlövs centralsta-
tion (2019)

• Plan nr 268 Kronetorp 1:1 etapp 2, Ny bostadsbe-
byggelse i anslutning till Kronetorps gård.

• Plan nr 284 Tågarp 17:1 Kronetorpskolan.

Järnvägsplan
Längs Järnvägen finns en järnvägsplan (2017)
• Plan nr 250  Tågarp 15:5 m.fl. Södra stambanan 

genom Arlöv (2017) 

Pågående planer utanför området
• Plan nr 262 Tågarp 15:1 m.fl. Burlövs centralsta-

tion (2019)
• Plan nr 280 kv Hanna pågående markanvisnings-

tävling.
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Allén från Kronetorps gård mot Lundavägen.

Natur och landskapsbild
Planområdet ingår i ett öppet och storskaligt jord-
brukslandskap som bryts av vegetationen kring Kro-
netorps gård. Utmed Lundavägen, som är det tydli-
gaste stråket genom området, och utmed vägen mot 
Kronetorps gård, finns planterade alléer som bildar 
tydliga rumsliga element i landskapet. Området är 
inramat av stora infrastrukturbarriärer och därmed 
avskilt från det öppna odlingslandskapet i söder. 
Landskapet norr om Lundavägen är en tydlig randzon 
mellan Arlöv och Åkarp med typiska tätortsnära land-
skapselement som trädgårdsmästeri, bollplaner och 
badhus. Söder om Lundavägen är det mer åkermark 
som den nya bebyggelsen skilt från Kronetorps gård. 
Ett särskilt viktigt inslag i landskapet är landmärket 
Kronetorps mölla utanför planområdet och siktlinjen 
mellan möllan och Kronetorps gård. 

Fullt undersök, ytterligare åtgärder krävs ej

Arkeologiska undersökningar och fynd

Planområde Kronetorpstaden

Undersökt, behöver utredas ytterligare

Milsten

L1989:999

L1986:2416

L1986:2415
L1989:859

L1989:999

L1989:999

L1989:2056
L1989:943

L1986:8201

L1986:8202

L1989:944

0 100m

Fornlämningar
Bygden är rik på fornlämningar och inom området finns 
ett antal kända fornlämningar. För delar av området har 
arkeologiska utredningar steg 1 och 2 utförts. De bekräf-
tar de upptäckter som gjorts tidigare i området; spår av 
två gravhögar, en norr om Kronetorps gård (Burlöv 55:1) 
och en norr om Burlövsbadet (Burlöv 47:1). 

Ett antal förhistoriska boplatser har påträffats; en norr 
om Kronetorps gård (Burlöv 115), en utmed Kronetorp-
svägen söder om Lundavägen (Burlöv 88:1) och tre norr 
om Lundavägen (Burlöv 45:2 + ev. utvidgning, + 2 ej 
namngivna).

Tre områden behöver utredas vidare. Det ska göras 
inför att områdena detaljplaneläggs för bebyggelse, 
markförläggning av kraftledningen eller utbyggnaden 
av andra ledningar. 

Jordbruksmark
En stor del av marken inom programområdet brukas 
idag som jordbruksmark. Jorden är av mycket hög 
kvalitet och klassas som 9-10 på en skala mellan 
1-10, där 10 utgör den högsta klassen. 

Bostadsbyggande
Nationellt finns ett generellt behov av bostäder. 
Bostäder, särskilt i kollektivtrafiknära lägen, är ur håll-
barhetssynpunkt önskvärda. I Länsstyrelsens ”Regio-
nal bostadsmarknadsanalys för Skåne 2019” uppges 
det att bostadsmarknaden är i obalans i merparten 
av de skånska kommunerna, det vill säga efterfrågan 
eller behoven är större än utbudet av bostäder. Re-
gion Skåne har nyligen tagit fram en ny prognos där 
behovet uppskattas till totalt cirka 72 000 bostäder 
de kommande tio åren. Behovet beräknas vara störst 
de första sex åren, med cirka 7 700 bostäder per år.

Fornlämningsområden. Pågående byggnation i Kronetorpsområdet
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Backsippan är ovanlig i Burlövs kommun och en sårbar art. Kronetorps gård, med park och allé ligger på den högsta punkten i områ-
det.

Mark och vegetation
En naturvårdsplan för Burlövs kommun är under 
framtagande. I samband med detta har program-
området inventerats bland annat avseende land-
skapsbild och flora. Det viktigaste objektet ur na-
turvårdssynpunkt i närområdet är Kronetorps park, 
vars bevarande säkerställs i detaljplan 245 del av 
Kronetorp 1:1 (2015). Inom programområdet finns 
rödlistade fladdermöss i Kronetorps park. Inom pro-
gramområdet finns även de rödlistade arterna alm, 
ask, bergjohannesört och backsippa.

Biotopskydd
Inom Kronetorpsområdet omfattas alléer utmed 
Lundavägen och Kronetorps gårdsväg samt trädrader 
intill Kronetorps gård av biotopskydd.

Topografi
Markytan inom området lutar generellt från Stock-
holmsvägen (E6/E22) i söder ner mot Södra stamba-
nan i norr. Kronetorps gård, med park och allé ligger 
på den högsta punkten i området. Förutom ytorna 
för infrastruktur och de avplanade ytorna för fot-
bollsplanerna och verksamhetsetableringar har topo-
grafin en naturlig lutning från söder till norr. Området 
är som lägst cirka 4 m ö.h i norr och som högst cirka 
17 m ö.h mot söder, vid Kronetorps gård.

Vattenområden och våtmarker
Alnarpsån rinner längs med järnvägen i programom-
rådets norra kant och är det viktigaste ytvattnet inom 
programområdet. Alnarpsån får en ny sträckning i 
och med utbyggnaden av Södra stambanan i den 
norra delen av programområdet.

Detta behandlas i detaljplan 254 del av Åkarp 8:1 
m.fl. Sockervägen samt i en separat process genom 
en miljödom Mål MMD 2253-16, domslutet kom 
2017. Utöver Alnarpsån finns två dammar inom 
planområdet; en vid cykelbanan i norr, en söder om 
Kronetorps park. I den senare tillförs även dagvatten 
från intilliggande ytor.

Inom programområdet finns ett dikesföretag som en-
dast avvattnar jordbruksmark inom programområdet. 
Det ska upphävas och ingå i verksamhetsområde för 
VA när marken exploateras. 

Grundvattenförekomster
Programområdet berör två grundvattenförekomster: 
Alnarpsströmmen och Sydvästra Skånes kalkste-
nar. Vattendelaren går genom programområdet i 
nord-sydlig riktning. 

Karta som visar biotopskyddade trädrader inom planområdet.
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Karta som visar miljöfarliga verksamheter i området, där markundersök-
ningar bör utföras. Underlag från Framtidsplanen s. 177
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Hälsa och säkerhet

Förorenad mark
Inom programområdet finns två miljöfarliga verksam-
heter i klass C. Det före detta trädgårdsmästeriet vid 
Mossvägen i norr och Burlövsbadet. Vid planläggning 
för bostäder ska markundersökningar genomföras för 
att avgränsa eventuella behov av saneringsåtgärder.

Miljöfarlig verksamhet
Norr och väster om programområdet finns miljöfar-
liga verksamheter med skyddsavstånd som delvis 
påverkar området. Flertalet ligger inom verksamhets-
området nordväst om järnvägen. Några är bil- och 
plåtverkstäder som bedöms ha en marginell påver-
kan. Två plastindustrier och en ytbehandlingsindustri 
som hanterar kemikalier kan vid en olycka eventuellt 
påverka planområdet. 

Kommunikationer

Kollektivtrafik
Regionbuss 130 (Lund - Hjärup - Åkarp - Arlöv - Mal-
mö) går längs Lundavägen. Med buss tar det 15 
minuter till Malmö och 25 minuter till Lund. Intill 
området finns Burlövs station med Pågatåg, en gång i 
halvtimmen i vardera riktningen från tidig morgon till 
sen kväll. 

I och med stambanans utbyggnad kommer Burlövs 
station att bli en regional pendlarstation med samma 
turtäthet som Hyllie station. Stationen kommer att få 
tiominuterstrafik med Öresundståg och Pågatåg. Det 
kommer att gå direkttåg till bland annat Köpenhamn. 
Ombyggnaden beräknas vara färdig 2024. 2030 be-
räknas cirka 6000 resenärer passera stationen varje 
dygn.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägar mellan Arlöv och Åkarp följer 
järnvägen och Lundavägen. Trafikverket utredde 
tidigare ett snabbcykelstråk mellan Lund och Mal-
mö. Ett sådant stråk skulle i så fall anpassas till den 
urban miljö i Arlöv  och Åkarp där hastigheten inte 
kan vara högre än att alla cyklister och gående kan 
använda stråken. Vid Lidl finns en cykeltunnel under 
Kronetorpsvägen till Burlöv Centrum. I söder finns en 
cykelbro mot Svenshög och en tunnel mot Burlövs 
egnahem. Lundavägen och Kronetorpsvägen är barri-
ärer för oskyddade trafikanter.

Biltrafik
Programområdet är omgivet av stora motorvägar. I 
Kronetorps trafikplats, öster om planområdet, möts 
E22 (Lund-Malmö) och E6/E20 (Köpenhamn-Helsing-
borg). E6/E20 trafikeras av över 40 000 fordon, varav 
6% tung trafik, per årsmedeldygn.

Genom området går Lundavägen och  Kronetorpsvä-
gen skiljer området från Arlöv. Båda vägarna har en 
viktig roll i Arlövs övergripande vägnät och utgör sto-
ra barriärer. Lundavägen trafikeras av ca 9 300 fordon 
dagligen öster om korsningen med Kronetorpsvägen 
och ca 6 100 fordon per dygn väster om korsningen 
(2017). Kronetorpsvägen trafikeras av ca 9 100 fordon 
per dygn söder om korsningen med Lundavägen och 
12 000 fordon norr om korsningen (2017). 

Från Kronetorpsvägen finns infarter till badhuset 
(Badhusvägen), Burlöv Centrum (Rampvägen) och 
Svenshög (Kornvägen). Avfarterna i korsningarna 
medger endast högersväng och trafiksituationen 
är komplex. Kronetorpsvägen har i samband med 
utbyggnaden av järnvägen fått en bredare port under 
järnvägen. Det innebär att denna väg även i framti-
den ska kunna användas för skrymmande transpor-
ter.

Trafikmängder  år 2017 (Ramböll 2018)
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Skyddsavstånd 
(underlag från ”Riskutredning Kronetorp, moråde A, ÅF 2017-03-31)
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I anslutning till Burlöv Centers parkering och Krone-
torpsvägen, alldeles intill programområdet, ligger en 
bensinstation. Bensinstationer omfattas av riskav-
stånd till bebyggelse.  Det påverkar planområdet 
marginellt.

Farligt gods/Risk 
En riskutredning har gjorts (ÅF 2017-03-31). Progra-
mområdet gränsar till fem leder för farligt gods; E6, 
E6/E20, E22, Kronetorpsvägen och Södra stambanan. 
Hela området påverkas av närheten till någon eller 
några av dessa leder. 

Geoteknik
En översiktlig geoteknisk utredning för området 
har gjorts, PM Geoteknik (Ramböll 2013). Av denna 
framgår att de ytliga jordlagren huvudsakligen utgörs 
av lermorän. Grundläggningsförhållandena inom 

området är relativt goda då förekommande jordar är 
mycket fasta. Ett undantag finns dock i den sydvästra 
delen där organisk jord i form av torv påträffats ned 
till cirka 2,5 m djup. Infiltration av dagvatten (LOD) 
rekommenderas ej då förekommande jordar är myck-
et täta. 

I samband med planläggning av området med orga-
nisk jord i sydväst behöver fördjupade geotekniska 
utredningar tas fram. 

Buller
Programområdet är mycket bullerutsatt. Av den kom-
munövergripande kartläggning av buller som gjorts 
framgår att området är utsatt för ekvivalenta buller-
nivåer från vägtrafik på upp till 70 dBA. Omedelbart 
intill motorvägarna är nivåerna ännu högre. Samma 
förhållande gäller buller från järnvägen. En bullervall 

Bullerexponering från Södra stambanan och omgivande vägar.

är under uppförande i anslutning till den nya bebyg-
gelsen vid Kronetorps gård.

Vibrationer
I samband med planeringen av stambanan har vibra-
tionsutredningar genomförts utmed järnvägen och 
vid mätningar i området har inga överskridanden av 
riktvärden uppmätts. De beräkningar som gjorts med 
den ökade trafiken på stambanan har visat att påver-
kan jämfört med dagsläget är oförändrad. 

Radon
I Burlövs kommun har ingen högriskmark för radon 
påträffats. Hela kommunen har normalriskmark för 
radon vilket innebär halter mellan 10 och 50 kbq/m3. 
Generellt rekommenderas att bygga med radonskyd-
dad grundläggning i kommunen. 
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Teknisk försörjning

VA
Dagvattnet från programområdet leds till största 
del till Alnarpsån. Från den mindre del av planom-
rådet som lutar åt sydväst leds dagvattnet till Sege 
å. Alnarpsåns vattenkvalitet bedöms ha dålig status. 
Dagens avrinning från Kronetorpområdet beräknas 
vara 1,5 l/s/ha. Alnarpsån är hårt belastad och klarar 
inte ett ökat flöde vilket innebär att vid en exploa-
tering måste vattnet fördröjas innan det släpps till 
recipienten.

Möjlighet till spill- och dagvattenanslutning finns i 
Kronetorpsvägen för den södra delen av området.

Befintliga VA-ledningar har inte kapacitet att ta emot 
spill och dagvatten från mer än den bebyggelse som 
uppförts vid Kronetorps gård. 

Dagvatten från ett litet område kring nya badhuset 
kan anslutas i Kronetorpsvägen.

I norra delen av området går ABMA-ledningen, en 
överföringsledning för spillvatten från Hjärup och 
Åkarp till Sjölunda reningsverk i Malmö hamn. Den 
har kapacitet att ta emot spillvatten från Kronetorp-
staden. Anslutningspunkt finns innan ledningen går 
under järnvägen intill Alnarpsåns nya fåra.

Dikningsföretag
Ett dikningsföretag finns inom planområdet som 
avvattnar åkermarken inom området. Norr om Yttre 
Ringen bröts förbindelsen när vägen byggdes. 

Fjärrvärme/gas
Fjärrvärme finns i Burlöv Center, och till Burlövsba-
det. Det finns gasledningar vid Burlövsbadet och i 
Mossvägen.

El/luftledningar
Två 50 kV-ledningar går inom programområdet längs 
med områdets södra och östra kant och följer sedan 
järnvägen söderut till ställverket och tillbaka. Led-
ningarna fortsätter mot Alnarp. Ledningarna har ett 
skyddsavstånd på 50 m från ledning. 

En förutsättning för planeringen av området är att 
luftledningarna grävs ner. Kommunen för en dialog 
med E.ON om markförläggning av ledningarna. Vid 
korsningen mellan Kronetorpsvägen och järnvägen 
finns ett ställverk, det omfattas av detaljplan 257.
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Konsekvenser
Kronetorpstaden kommer att byggas ut över lång tid, 
även detaljplaneringen för området kommer att pågå 
under lång tid. För att i ett tidigt skede identifiera 
möjliga konsekvenser som kan uppstå beskrivs därför 
översiktligt konsekvenserna av utbyggnaden i detta 
kapitel. Mer detaljerade konsekvensbeskrivningar 
och eventuella miljökonsekvensbeskrivningar kom-
mer att vid behov göras i de kommande detaljplaner-
na. 

Miljökonsekvenser

Miljöbedömning
Planprogrammet utgör underlag för om särskild 
miljöbedömning behövs. Planprogrammet kommer 
att leda till ett flertal detaljplaner och där kommer 
miljöfrågorna utredas vidare. 

I möte med länsstyrelsen konstaterades att de frågor 
som behöver belysas djupare är Riksintresse kultur-
miljövård och kommunikation, ianspråktagande av 
jordbruksmark, hälsa och säkerhet, miljökvalitetsnor-
mer, biotopskydd och fornlämningar. Fördjupningar 
av dessa ämnen har genomförts och redovisats för 
länsstyrelsen. Fördjupningarna redovisas nedan. 
Planprogrammets godkännandehandling skickas 
inte på remiss utan ligger till grund för kommande 
detaljplaner. Länsstyrelsen får möjlighet att bedöm-
ma och kommentera utredningarna i kommande 
detaljplaner eller i kommande översiktsplanearbete.

Jordbruksmark
Jordbruksmark ska så långt som möjligt skyddas från 
exploatering. Jordbruksmarken i Burlöv är bland de 
bästa i Sverige för odling ur produktionssynpunkt 
och är klassad som 9-10 på en skala mellan 1-10 där 
10 utgör den högsta kvaliteten. Inom programom-

rådet används omkring hälften av marken, cirka 50 
ha, som jordbruksmark. Eftersom jordbruksmarken i 
området är omgärdad av stora infrastrukturstråk och 
bebyggelse har möjligheterna att driva ett effektivt 
jordbruk med rationella brukningsmetoder försvårats 
efterhand. Programförslaget medför att jordbruk-
smarken kommer att tas i anspråk för blandad stad; 
bostäder, verksamheter, parker och gator. Detta kan 
motiveras bland annat av det kollektivtrafiknära läget 
och att möjligheterna att bruka marken är redan idag 
starkt begränsade av de infrastrukturbarriärer och 
den bostadsbebyggelse som redan finns i och om-
kring programområdet.

Burlövs kommun har i Framtidsplanen formulerat en 
tydlig strategi för hur anspråk på jordbruksmark ska 
hanteras, det vill säga att intresset att bygga bostäder 
ska ha företräde mellan Västkustvägen och Stock-
holmsvägen och att jordbruksintresset har företräde 
mellan Stockholmsvägen och Sege å. Kommunens 
strategi syftar till att hushålla med marken så att den 
används till det som är mest lämpligt samtidigt som 
den säkerställer att minskningen av jordbruksmark är 
kontrollerad.

Riksintresse för kulturmiljö
Hela programområdet omfattas av Riksintresse för 
kulturmiljö. Riksintresseområdet täcker stora delar 
av kommunen söder om stambanan och Åkarp. Flera 
kulturmiljöutredningar har genomförts. Den senaste 
genomfördes 2019-12-18. Utredningen beskriver 
konsekvenser för riksintresset inom området om 
samrådsförslaget från 2017-06-16 genomförs (bygg-
nadshöjderna i godkännandehandlingen är högre 
men analysen gäller ändå):

”Öppet sammanhängande odlingslandskap 
En utbyggnad enligt planprogrammet innebär att 
Kronetorpsområdets karaktär förändras i grunden. 

De kvarvarande uppodlade ytorna försvinner och 
ersätts av tät och bitvis hög stadsmässig bebyggelse.

Fria vyer
Fria vyer i en öppen slättbygd kommer inte att finnas 
kvar efter en utbyggnad, i och med att det öppna 
landskapet försvinner.

Skarp åtskillnad mellan tätort och odlingslandskap 
Den åtskillnad mellan odlingslandskap och tätort som 
finns inom planområdet försvinner i sin nuvarande 
sträckning. Vid en full utbyggnad enligt planprogram-
met uppstår en ny och skarpare åtskillnad i linje med 
motorvägen.

Det lokala vägnätet
Det lokala vägnätet inom planområdet bibehålls i 
befintlig utsträckning. Kronetorps allé får en fortsätt-
ning på andra sidan Lundavägen, mot den nya sta-
tionen. Historiskt sett har vägen fortsatt åt detta håll 
mot byn Tågarp (om än inte i en så rak sträckning). 
Från Lundavägen mot gården sett kommer ett rakt 
siktstråk bildas i linje med tillfartsvägens ursprungliga 
sträckning.

Kronetorps gård…
Kronetorps gård bevaras. De mest värdefulla bygg-
naderna är skyddade med rivnings- och förvansk-
ningsförbud i Detaljplan nr 245. Kronetorps gård med 
trädgård och park anges vara en målpunkt och ett 
landmärke i planprogrammet.

…med allésystem…
Allésystemet som består av alléer vid tillfartsvägen till 
gården och Lundavägen bibehålls. Vad gäller Lunda-
vägens allé kan den komma att behöva nyplanteras, 
dock i den historiska sträckningen. Vid en utbyggnad 
enligt planprogrammet försvinner alléernas synlighet 
i ett öppet landskap, även om alléerna bibehålls.
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...park- och trädgårdsmiljö...
Kronetorpsgårdens trädgård och park bevaras, vilket 
är säkerställt genom Detaljplan Etapp 1.

...storskaliga ekonomibyggnader...
Gårdens ekonomibyggnader i gult tegel bevaras och 
är skyddade med rivningsförbud i Detaljplan nr 245. 
Det stora magasinet i falurött trä är inte skyddat i 
detaljplanen utan kan ersättas av en ny byggnad i 
samma volym.

…samband med odlingslandskapet…
Gårdens kvarvarande samband med odlingslandska-
pet försvinner, i och med att marken i väster och norr 
bebyggs med stadsmässig bebyggelse. Öster och syd-
väst om gården planeras grönytor. De har dock inte 
en sådan utsträckning att gården kan upplevas som 
en solitär gård i ett öppet landskap. Detta är dock av 
mindre betydelse, eftersom den karaktären redan har 
gått förlorad i och med den redan uppförda kvarters-
bebyggelsen intill gården.

...samt tillhörande holländaremölla med domine-
rande läge i landskapet
Den visuella kopplingen mellan gården och möllan 
bibehålls i och med att en öppen grönyta föreslås i 
siktlinjen från gården mot möllan. Möllans position 
som landmärke kan dock skadas genom ny, allt för 
hög bebyggelse i anslutning till denna siktlinje. En an-
nan siktlinje mot möllan finns idag från tillfartsvägen 
väster om den nya bebyggelsen. Denna vy försvinner 
vid en utbyggnad.

Konsekvenser för riksintresset i övrigt
En utbyggnad av Kronetorpsområdet enligt planpro-
grammet bedöms inte påverka riksintresset utanför 
planområdet. Motorvägen är en tydlig barriär redan 
idag, och vid en utbyggnad kommer den utgöra en 
skarp gräns mellan tätortsbebyggelsen och den väl-
bevarade slättbygden söder om E22.

Övriga kulturmiljövärden i området
Förutom riksintressets uttryck är kulturmiljövärdena 
inom planområdet begränsade. Malmö Museer näm-
ner i sin kulturhistoriska utredning om Kronetorps-
området från 2013 att bebyggelsen längs Mossvägen 
med äldre bostadshus och växthus är av ett visst 
kulturhistoriskt värde och bör bevaras, samt att det 
är positivt ur kultur- miljösynpunkt om odlingsverk-
samheten kan finnas kvar. I planprogrammets förslag 
på stadsstruktur är bostadshusen vid Mossvägen 
bibehållna. Odlingsverksamheten i växthusen förefal-
ler idag ha upphört.

Slutsatser
Ett odlingslandskap i förändring  
Kronetorpsområdet har haft en karaktär präglat av 
storgårdsjordbruket från 1700-talet med omgivande 
odlingslandskap. I det öppna landskapet har vyerna 
mot gården, dess alléer och möllan varit påtagli-
ga och kulturmiljön har tydligt kommit till uttryck. 
Visuella kopplingar mellan Kronetorpsområdet och 
slättbygden på andra sidan E22 har dock inte funnits, 
på grund av motorvägens barriärverkan.

I och med byggandet av tät kvartersbebyggelse på 
odlingsmarken alldeles intill gården har kulturmil-
jöns uttryck påverkats i negativ riktning. Gårdens 
samband med omgivande odlingsmark har kraftigt 
försvagats och planområdet som helhet har i ännu 
högre utsträckning än tidigare förlorat sin karaktär 
av öppen slättbygd.

På andra sidan motorvägen är riksintressets uttryck 
”slättbygdens öppna sammanhängande odlings-
landskap” desto starkare. Detta landskaps kulturmil-
jövärden bedöms inte påverkas av nybyggnation i 
Kronetorpsområdet. Odlingslandskapet söder om E22 
ska enligt kommunens översiktsplan bevaras och inga 
nya bebyggelseöar tillåtas.

Med ovanstående i beaktande bedöms en fortsatt 
utbyggnad enligt planprogrammet Kronetorpstaden 
inte orsaka påtaglig skada på riksintresset.

Kulturmiljöhänsyn i planprogrammet
I och med att den odlingsmark som finns inom plan-
området försvinner vid en utbyggnad är det viktigt 
att största möjliga hänsyn tas till övriga kulturmil-
jövärden i området. I det avseendet kan planpro-
grammet anses uppfylla kraven. Befintliga äldre 
vägsträckningar inom planområdet bevaras. Den kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsen vid Kronetorps 
gård är skyddad och lyfts fram som en målpunkt och 
ett landmärke i området. Mangårdsbyggnaden får en 
position som fondbyggnad i ett stadsbyggnadsmäs-
sigt viktigt stråk, i vars andra ände en ny stations-
byggnad planeras. Park- och trädgård vid Kronetorps 
gård bevaras, liksom befintliga alléer inom planområ-
det. För att säkerställa den visuella kopplingen mellan 
gården och möllan lämnas ett område obebyggt 
väster om Kronetorps park.

Angående byggnadshöjder
Planprogrammet går inte in i detalj vad gäller 
byggnadshöjder på den nya bebyggelsen. Höjderna 
ska enligt programmet variera mellan två och fem 
våningar. Ur kulturmiljösynpunkt bör bebyggelsen 
trappas ner mot Kronetorps gård, medan den kan 
vara högre i andra delar av planområdet. Exempelvis 
bör kvarteren norr om gårdsbebyggelsen vara i 3-4 
våningar för att möta den småskaliga bebyggelsen 
vid gården. I anslutning till gröningen vid siktlinjen 
mot Kronetorps mölla bör bebyggelsen hållas låg, 
fyra våningar med indragen takvåning, av respekt för 
möllan som landmärke. Ett av riksintressets uttryck är 
Kronetorps mölla ”med dominerande läge i landska-
pet”."



61

Karta om Arlövs bebyggelseutveckling, årsringar och utvecklingshopp.

Arlövs utveckling
I arbetet med att tillgodose riksintresset för kultur-
miljö har en analys av kulturmiljön i Arlöv genom-
förts. Nu planerar Burlövs kommun för en ny stadsdel 
inom riksintresset. Den ska hålla så hög kvalitet att 
det kan bli en ny del av den värdefulla kulturmil-
jön. I Arlöv är blandningen av bebyggelsetyper stor 
samtidigt som de olika typerna ofta är geografiskt 
åtskilda. En av kvaliteterna är hur orten utvecklats i 
utvecklingssprång med många olika bebyggelsetyper 
från olika epoker. Nu planerar Burlövs kommun för 
en ny stadsdel, med nya årsringar, inom riksintres-
set. Stadsdelen ska hålla så hög kvalitet att det kan 
bli en ny del av den värdefulla kulturmiljön. Den nya 
bebyggelsens gestaltning och kvalité kommer beskri-
vas vidare i gestaltningsprogram och i detaljplaner. 
Utformningsbestämmelser bör säkerställa material 
och arkitektur, som bidrar till områdets kvalité och 
attraktivitet.
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Sociala konsekvenser

Stadsliv
Området ligger centralt i kommunen och i regionen. 
Utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att med-
föra att ett stort område bebyggs och befolkas. Även 
om målpunkter i form av handel och fritidsaktiviteter 
finns i området idag saknar de i stor utsträckning de 
inbördes relationer som förknippas med stadsliv. En 
utbyggnad av området kommer att medföra en stor 
förändring vad det gäller både kommersiell och of-
fentlig service, handelsutbud och andra målpunkter 
som parker och plats för rekreation i staden. Planpro-
grammet ger en struktur som gör att målpunkterna 
kan fungera tillsammans i sammanhängande stads-
rum. Ur stadslivssynpunkt medför därmed utbyggna-
den stora positiva konsekvenser. 

Bostadspolitiska mål
I Översiktsplanen, Framtidsplan för Burlövs kommun, 
anges kommunens mål för bostadsförsörjningen. 
Målbilden är att tillskapa bostäder och arbetsplatser 
i stationsnära lägen. Vidare framgår av riktlinjerna 
för bostadsförsörjning att ”2017 ska Burlöv vara en 
av de mest attraktiva boendekommunerna i Skåne”. 
Ett nytt bostadsförsörjningsprogram som ska peka på 
prioriterade områden, etapper och utbyggnadstakt 
för hela kommunen är under framtagande. 

Kommunen ska i enlighet med socialtjänstlagen 
bevaka upprätthållandet av en god samhällsmiljö och 
goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra 
grupper som har behov av särskilt stöd från samhäl-
let. Således erbjuds boende för alla utifrån människ-
ors olika behov och önskemål.

2013 var det bostadsbrist i hela kommunen, men 
främst i Arlöv. Kronetorpstaden ger möjligheter för 
ett attraktivt och varierat bostadsutbud inom kom-
munen.  

Barnperspektivet
Mycket av den fysiska planeringen påverkar och 
berör barns liv. Vid beslut som rör användningen av 
mark och vatten måste alltid barnets bästa beaktas. 
Även om många av de beslut som direkt rör barns 
miljö kommer i senare skeden är det viktigt att tidigt 
säkra förutsättningar för en god stadsmiljö ur barn-
perspektivet. I planprogrammet pekas platser ut för 
både skolor och förskolor. Dessa är placerade med 
tanke på säkra och trygga skolvägar och bra och 
inspirerande utemiljöer. Flera målpunkter för barn 
finns också utpekade i planprogrammet till exempel 
lekplatser, badhus och idrottsplats.

I det fortsatta arbetet är det viktigt att bevaka att de 
kvaliteter som är viktiga för att skapa bra miljöer för 
barn är kvar i strukturen. Barns rättigheter beskrivs 
i Barnkonventionen, som blev lag 2019. I Artikel 14 
beskrives barns rätt till lek, vila och rekreation. Barn-
konsekvensanalys er bör göras i kommande detaljpla-
nearbete. 

Offentlig och privat service 
Offentlig service inom programområdet är främst 
koncentrerad till skol- och idrottsområdet i områdets 
norra del. Här finns också badhuset som är och blir 
en viktig målpunkt i stadsdelen. 
Kommersiell service föreslås även fortsättningsvis 
koncentreras i området närmast Burlöv Centrum 
men även spritt över området för att ge underlag för 
en levande stadsdel. Hörnlägen med potential för 
handel/närservice finns identifierade.

Programmet ger på detta vis förutsättningar för en 
variation av serviceutbud - både större etableringar 
som kan utgöra målpunkt för hela kommunen men 
också mindre som främst är till för de närmaste 
kvarteren.   
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Kommunalekonomisk kalkyl
Kommunen deltar i regeringskansliets projekt ”Sam-
ordning för bostadsbyggande”. Inom ramen för detta 
har SWECO tagit fram utredningen ”Ekonomisk 
hållbar exploatering Burlöv: Analys och kalkyler för 
exploatering och den kommunala ekonomin” (2019). 
Rapporten är stöd och vägledning för framtida arbe-
te. I sammanfattningen står bland annat:

”Syftet med denna studie har varit att ta fram intäkts- 
och kostnadsanalyser för Burlöv kommun, med fokus 
på Kronetorpstaden, utifrån utvecklade kalkylmodel-
ler för exploateringsekonomi och kommunalekono-
mi”...

”De analyserade scenarierna visar på att kommunens 
ekonomi har goda förutsättningar att klara en hög 
utbyggnadstakt med de investeringar och kostnader 

Årlig befolkningsförändring i procent för två befolkningsscenarier för 
Burlöv samt jämförelse med riket (Sweco, 2019):

Ekonomiska konsekvenser

Exploateringskalkyl
Översiktliga exploateringskalkyler har gjorts för om-
rådet. En gjordes i ett tidigt skede och en i ett senare 
skede när planprogrammets innehåll varit tydligare. 
Den senare kalkylen togs fram på uppdrag av Sam-
ordnad bostadsbyggande och gjordes av Sweco i nära 
samarbete med tjänstemän från Burlövs kommun. 

En kommunalekonomisk kalkyl tog samtidigt fram för 
att visa olika ekonomiska scenarier beroende på vem 
som flyttar in och när byggnation och inflyttning sker.

Utgifterna utgörs av generella exploateringskostna-
der såsom detaljplanekostnader, saneringar, rivning-
ar, fastighetsbildningar och färdigställande av allmän-
na anläggningar. 

De utgörs också av områdesspecifika utgifter såsom 
exempelvis bullerskydd, nedgrävningar av elledning-
ar och utbyggnad av allmänna anläggningar såsom 
skolor, förskolor och serviceboende.

Intäkterna utgörs av markförsäljning, gatukostnadser-
sättningar och avgifter för framtagande av detaljpla-
ner. Båda kalkylerna visar att utgifterna kan täckas 
av inkomsterna. Planområdets storlek gör att både 
utgifternas och inkomsternas korrekthet är osäkra. 
Även områdets kvaliteter påverkar kalkylen.

Scenario för bostadsbyggandet i Burlövs Kommun (Sweco, 2019):
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som det innebär. Även om exploateringen för Kro-
netorpstaden skulle uppvisa ett negativt kassaflöde 
i slutändan så beräknas den höga utbyggnadstakten 
ändå generera en bättre kommunal ekonomi på sikt 
jämfört med om Kronetorpstaden inte skulle byggas 
ut.”...

”Sammanfattningsvis är det inte den kommunala 
ekonomin som bedöms vara den största utmaning-
en givet att kommunen har en hög utbyggnadstakt 
framöver. Utmaningen blir snarare att planera och 
genomföra ett stadsutvecklingsprojekt som markna-
den tror på långsiktigt såväl vad gäller kvalitet i den 
färdiga staden som en väl fungerande stad under 
utbyggnadsskedet och en effektiv stadsbyggnadspro-
cess för att bygga det nya stadsutvecklingsområdet.
I högscenariot i denna analys beräknas det byggas 
374 bostäder om året i genomsnitt fram till år 2028. 

Framskrivning av ekonomiskt resultat, procent av skatter och bidrag för 
olika scenarier (Sweco, 2019):

Detta beräknas motsvara en genomsnittlig årlig 
befolkningsökning på 3,4 procent. Detta är högre än 
någon kommun haft de senaste tio åren.”... 

”Det är även viktigt att kommunens organisation för-
stärks och anpassas till de utmaningar och förutsätt-
ningar det innebär att utveckla en stor ny stadsdel. Det 
kräver en annan planering och genomförande jämfört 
med att förtäta och bygga i lägen där det i huvudsak 
redan finns befintlig infrastruktur. Att ha en anpassad 
och förstärkt bemanning och organisation är även vik-
tigt för utomstående som överväger att välja att vara 
med och investera och bygga i den nya stadsdelen.”

Ekonomiska konsekvenser
Genomförandet av planprogrammets innehåll 
medför en rad kommunala ekonomiska åtagand-
en. Färdigställandet av den allmänna platsmarken 

kommer normalt tidigt i ett utbyggnadsprojekt, oftast 
innan inkomsterna för markförsäljning erhålls, vilket 
innebär att kommunen förskotterar medel och ligger 
på ekonomiskt minus under stor del av projektet. 

Enligt SCB var Burlövs Kommun år 2019 Sveriges 
mest växande kommun med en befolkningsökning på 
4.1 %. Det är nästan 6 gånger mer än andra kommu-
ner i Skåne. 

Personella resurser och kompetens krävs för att 
planering och anläggning utförs. Utbyggnaden av  
allmänna anläggningar måste gå hand i hand med 
utbyggnaden av kvarteren. Den allmänna platsmar-
ken genererar dessutom driftskostnader i framtiden 
vilket måst beaktas. Övrig kommunal service såsom 
förskolor, skolor, serviceboende och fritidsanlägg-
ningar kommer behöva byggas. Nya bostäder genere-
rar behovet av dessa funktioner.
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Hälsa och säkerhet

Markföroreningar
Inom programområdet finns två miljöfarliga verk-
samheter. Det före detta trädgårdsmästeriet vid 
Mossvägen i norr och Burlövsbadet. Vid planläggning 
för bostäder bör detaljerade markundersökning-
ar genomföras för att avgränsa och ta ställning till 
eventuella behov av saneringsåtgärder. Ingen av de 
båda verksamheterna bedöms utgöra hinder för 
bebyggelse i detta skede. Geoteknisk utredning ska 
genomföras och marken vid behov saneras i god tid 
innan exploatering är aktuellt.

Farligt gods/Risk 
En riskutredning har gjorts (ÅF 2017-03-31). Progra-
mområdet gränsar till fem leder för farligt gods; E6, 
E6/E20, E22, Kronetorpsvägen och Södra stambanan. 
Hela området påverkas av närheten till någon eller 
några av dessa leder. Det innebär att riskreducerande 
åtgärder krävs åtminståde för de byggnader som inte 
skyddas av annan bebyggelse intill lederna.

I närområdet finns en bensinstation med 100 m 
skyddsavstånd vilket berör området närmast Krone-
torpsvägen norr om Lundavägen. Två plastindustrier 
har skyddsområden som berör området närmast 
järnvägen i söder och ett område intill Kronetorpsvä-
gen.

Kompletterande riskutredningar ska genomföras 
i samband med detaljplaner för att utreda mer 
detaljerat behov av riskreducerande åtgärder. Den 
riskutredning som har gjorts visar att de största ris-
kerna i området är pölbränder till följd av utsläpp av 
brandfarlig vätska samt utsläpp av giftiga gaser. Utan 
skyddsåtgärder bedöms risknivån vara högre än vad 
som är acceptabelt. 

Utredningen pekar ut områden utmed motorvägarna, 
järnvägen och Kronetorpsvägen där riskreduceran-
de åtgärder är nödvändiga. Närmast motorvägarna 
och järnvägen kommer bullervallar eller bullerplank 
att uppföras. Dessa skyddar också mot eventuella 
olyckor med faligt gods. För kvarteren i dessa lägen 
föreslås att luftintagen ska vara riktade från trans-
portleden för att uppnå tillräckligt skydd. Kvarteren 
närmast Kronetorpsvägen behöver mer långtgående 
skydd avseende brandfarligt vätska och andra teknis-
ka åtgärder.  

Med skyddsåtgärder kan en acceptabel risknivå uppnås. 
Med de skyddsåtgärder som föreslås kommer risknivån 
att sänkas jämfört med nuläget vilket är positivt. 

Miljökvalitetsnormer

MKN Luft
Luftkvaliteten i Burlövs kommun är generellt accep-
tabla och uppsatta lokala miljömål klaras. Kommunen 
ligger i en storstadsregion omgiven av betydande 
infrastruktur, stora vägar, järnvägar och industrier, 
vilka bidrar till den rådande luftkvaliteten i kommu-
nen. Årsmedelhalten av partiklar (PM10) var knappt 
hälften av miljökvalitetsnormen 2016. Kvävedioxid-
halterna för dygn ligger i nivå med den nedre utvär-
deringströskeln över tid. Trafikutredningen visar att 
åtgärder som bromsar upp trafiken resulterar i att 
trafiken på de mest trafikerade gatorna, Kronetorpsvä-
gen och Lundavägen, kan komma att minska som ett 
resultat av exploateringen. 

Kommunen arbetar på flera plan för att minska 
genomfartstrafik och smittrafik som söker sig genom 
både Åkarp och Arlöv vid tillfällen då trycket på E6:an 
är högt. Vid stopp på E6:an hänvisas bilister mer eller 

mindre till gamla Lundavägen och även vid andra 
tillfällen väljer vissa denna väg då de befarar eller vill 
undvika stopp på motorvägen.

I planarbetet kring Burlövs station ingår ett parke-
ringshus vid Burlövs Center (DP262) och ett vid det 
nya badhuset (DP257). En markparkering vid Före-
tagsvägen (DP283) kommer att anläggas innan den 
nya tidtabellen börjar gälla år 2024. Avsikten är att 
bygga ut ytterligare parkeringshus i anslutning till 
stationen för att täcka behovet av pendlarparkering 
för att på så sätt främja kollektivtrafikanvändning. 

Den nya stationen kommer att vara en kollektiv-
trafiknod med bussförbindelser till Malmö, Lund, 
Staffanstorp och Lomma. Kronetorpstadens invånare 
kommer att bo så nära stationen att de inte behöver 
ta bilen utan kan välja att cykla eller gå. För att un-
derlätta och främja detta är säkra gång- och cykelvä-
gar till stationen av yttersta vikt. 

Burlövs Trafikplan (2014) innehåller övergripande 
mål om trafikminskning. I enighet med denna har 
kommunen tillsammans med Skånetrafiken och Tra-
fikverket därför under en tid redan arbetat för ökad 
kollektivtrafik till och från andra kommuner genom 
bland annat utbyggnaden till 4-spår på södra stamba-
nan samt anpassningen av stationsområdet. Samtliga 
strategier är på ett övergripande plan kopplade till 
kommande exploateringar inom kommunen. 
Exempel på åtgärder som är genomförda, eller plane-
ras, är; 
• avtal om pendlarparkering vid Burlöv C,

• antagen detaljplan för nya anslutningar av buss-
trafik mellan Burlövs station och Malmö, Lund, 
Staffanstorp och Lomma.
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Sammantaget kommer åtgärderna för pendlarstatio-
nen att minska belastningen på exempelvis Malmös 
gaturum.

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, som är den 
mest aktuella normen, har inte överskridits i Malmö 
stad sedan 2013 och åtgärdsprogrammet som beslu-
tades 2007 (uppdaterat 2011) har därför beslutats 
att upphöra. Med tanke på de senaste årens rådande 
halter, exploateringens kollektivtrafiknära läge och de 
åtgärder Burlövs kommun har genomfört eller plane-
rar att genomföra bedöms vidare utredningsbehov 
inte föreligga.

MKN vatten
Alnarpsån är recipient för dagvattnet och har klass-
ningen ”dålig ekologisk status” samt ”uppnår ej god 
kemisk status”. Det är därför viktigt att i planarbetet 
säkerställa att vattenkvaliteten inte försämras i ån. 
Alnarpsån är dock recipient för flera större områden 
uppströms och belastningen från Kronetorpsområdet 
är förhållandevis liten idag. 

En utbyggnad av området medför att stora ytor, od-
lad mark och idrottsplats, hårdgörs och tas i anspråk 
för bebyggelse. Samtidigt avsätts ytor för fördröjning 
och rening av dagvatten. 

I fördjupning av dagvatten, skyfall och höjdutred-
ningen (Ramböll mars 2020)  redovisas att mängden 
näringsämnen i dagvattnet minska då åkermarken 
bebyggs medan utsläppen från trafikytorna ökar. 
Det är kadmium, nickel, kvicksilver, PAH 16 (olja), 
benso(a) och  pyren (plast) som ökar, men de ligger 
fortfarande på en låg nivå.

Dagvatten på allmänplats kan hanteras på flera olika 
sätt. Vatten från trafikytor och parkeringsplatser före-
slås passera till exempel trädgropar med skelettjord 
eller regnbäddar. På så sätt uppnås bättre rening 
genom att vattnet filtreras. 

Allt dagvatten passerar minst en fördröjningsdamm 
med permanent vattenspegel. Flödet från samtliga 
utsläpp till recipient fördröjs till 1,5l/s/h. Detta gäller 
även skyfallsvatten där yta avsatts för hundraårsregn.

Resultatet bör forsättningsvis följas upp av kommu-
nen.

Översvämningsrisker
Det finns en viss risk för höga vattenstånd i samband 
med skyfall, då andelen hårdgjord yta kommer att 
öka blir trycket på dagvattenhanteringen större. 
Detta kan i sin tur leda till att dammar och fördröj-
ningsmagasin svämmar över. I programområdet har 
tillräckligt med utrymme reserverats för att rymma 
en i första hand öppen dagvattenhantering. 

Enligt de gestaltningsprinciper som tagits fram ska 
slänterna intill dammarna vara flacka och klara 
varierande vattenstånd. Vissa gaturum och allmänna 
platser ska också utformas så att de kan fungera som 
svämmytor vid behov. Totalt sett bedöms planför-
slaget medge god beredskap för skyfall. Det är dock 
viktigt att dagvattenfrågan hanteras i efterföljande 
detaljplaner så att tillräckligt med yta avsätts inom 
kvartersmark för fördröjning och att andelen hård-
gjord yta begränsas.
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Trafik

Riksintressen kommunikation
Utbyggnad enligt planprogrammet, tillsammans med 
olika mobilitetsåtgärder, innebär att fler som bor 
och arbetar i kollektivtrafiknära läge förväntas åka 
kollektivt. Det resulterar i att kollektivtrafiken gynnas 
och bil inte kommer att väljas i lika hög grad. Plan-
programmet bedöms inte utgöra påtaglig skada för 
riksintressena för kommunikation.

Trafikmängder
Då kollektivtrafiken gynnas och Lundavägen blir en 
stadsgata kopplad till trafikplatsen via Lyckevägen 
kommer biltrafiken genom området att minska. I 
samband med klimatarbetet på nationell och interna-
tionell nivå diskuteras olika tekniska och ekonomiska 
lösningar för transporter och biltrafik i framtiden. 

Beräknad skillnad i trafik per årsmedeldygn 2017 och 
när området är utbyggt.(Ramböll , 2018)
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Elbilar, självkörande bilar eller bussar, bilpooler och 
andra former av samägande är några av de förslag 
som diskuteras. Vilka möjligheter som finns och val 
som kommer att göras i samhället under utbyggnads-
tiden vet vi inte idag.

Ramböll har i Trafikutredning Kronetorpsstaden 
(Ramböll, 2018-10-16) redovisat karta över beräknad 
förändring av trafiken i området.

Buller
Hela området är bullerutsatt. Planstrukturen ger bra 
förutsättningar för en god ljudmiljö. Kvarter med slut-
na gårdar gör det möjligt att orientera lägenheterna 
så att minst hälften av boningsrummen vetter mot en 
tyst sida. I vissa lägen kommer dock buller från mo-
torvägarna att störa den översta våningens gårdssida.

Bullerskydd längs järnväg och motorvägar kommer 
att behövas tidigt. Tillfälliga lokala bullerskydd kan 
behövas under utbyggnadstiden. Alla detaljplaner 
kommer att kräva fördjupade bullerutredningar.
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Dokument och utredningar
Kommunala styrdokument
Framtidsplan (aktualitetsförklarad 2018)
Parkeringsprogram (reviderat. 2019-06-17)
Bostadsförsörningsprogram (2018)
Trafikplan (2014)
Ortsanalys Arlöv (2004)
Bevarandeplan (2000)

Arkelogi och kulturmiljö
Arkeologisk utredning steg 1 Kronetorp 1:1 
(Rikantikvarierämbetet, 2010
Arkeologisk utredning steg 2 Kronetorp 1:1 
(Rikantikvarierämbetet, 2010)
Arkeologisk utredning steg 2 Tågarp 17:1 och Åkarp 9:1 (Arkeologerna, 2017)

Slutredovsning av arkelogisk undersökning av fornlämning 115 och 88 på fastighet Kronetorp 1:1 (2017-10-04)
Slutredovsning av arkelogisk undersökning av fornlämning 47:2 på fastighet Tågarp 17:1 (2017-10-04)
Slutredovsning av arkelogisk undersökning av fornlämning 124 på fastighet Tågarp 17:1 (2019-09-27)

Kulturhistorisk utredning Kronetorp 1:1, 
(Malmö museer, 2013)
Byggnadsantikvarisk utredning, Kronetorps gård (Malmö Museer, 2013)
Historisk analys och synbarhetsanalys, Kronetorp 1:1 (Ramböll, 2014-05-23)
Kulturmiljöuredning, Kronetorpsområdet 
(Olga Schlyter, Kulturmiljökonsult, 2019-12-18)

Geoteknik
PM Geoteknik (Ramböll, 2013-09-20)

Risk
Riskutredning, Burlöv, Del A ( ÅF 2017-03-31)
Riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 ( Ramböll, 2014-05-08)
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Trafik
PM Trafikutformning (Sweco, 2015-06-24)
Trafikanalys, Skelettplan, (Sweco, 2015-04-10)
Trafikprognos analys (Sweco, 2014-01-09)
Trafikutredning Kronetorpsstaden (Ramböll, 2018-10-16)   
PM, Underlag Trafik (Sweco, 2016-12-20)

Dagvatten
Karta Fördröjningsvolymer (VA Syd, 2013-06-07)
PM, Dagvattenhantering (VA SYD, 2013-06-07)
Dagvatten- och skyfallsutredning, planprogram Kronetorpsstaden( Ramböll 2018-12-14)
PM Masshantering (Ramböll, 2019-05-17)
Kompletterande dagvattenutredning (Ramböll, mars 2020)

Buller
PM, Buller (Sweco, 2015-06-05)
Bullerutredning (Ramböll, 2019-05-06)
Kompletterande bullerutredning för utbyggnad av skola (Ramböll, mars 2020)

Övrigt
Ekonomisk hållbar exploatering Burlöv,
Analys och kalkyler för exploatering och den kommunala ekonomin (Sweco, 2019)

Lokaliseringsutredning för ny idrottsplats
(2019-03-30)

Lokaliseringsutredning av ny F-6 samt förskola i Åkarp (2018-03-09)
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