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Burlövs kommun inbjöd, i samarbete med markä-
garen, Kronetorp Park AB, i december 2011 till 
en projekttävling om utveckling av området kring 
Kronetorps gård.
 
Burlövs kommun har erhållit bidrag från Hjälpmedels-
institutet för tävlingen. Hjälpmedelsinstitutet har 
fått regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” för att 
stödja kommunala arkitekttävlingar om boende för 
äldre. Särskilt angeläget har det varit att stödja kreativ 
arkitektur i fråga om hög boendekvalitet, trygghet och 
tillgänglighet vid försämrad funktionsförmåga. Stödet 
vill också uppmuntra till lösningar med god ekonomi 
samt användning av teknik och hjälpmedel. 

Kronetorp ska bli en ny stadsdel i Burlöv för cirka 
6 000 nya invånare. Inom Kronetorpsområdet ligger 
Kronetorps gård kring vilken den första etappen i 
den nya stadsdelen ska byggas.
 
Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram en illustra-
tionsskiss för utvecklingen av ett bostadsområde runt 
Kronetorps gård i Arlövs nya stadsdel Kronetorp 
samt att ge förslag till 100 bostäder för äldre och 200 
bostäder för andra kategorier i anslutning till gården. 
De möjligheter och kvaliteter för ett gott liv som 
kan åstadkommas genom att använda gården till ett 
centrum i boendet både för äldre, men även andra 
kategorier, ska utvecklas.

Juryutlåtande  
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 Arkitekttävlingen syftar till att ta fram ett attrak-
tivt boende med så kallat pluskoncept. Detta är ett 
koncept som erbjuder service, sociala och estetiska 
kvaliteter utöver det normala till de äldre. Kommu-
nen önskar att området planeras med högt ställda 
krav på miljö ur alla aspekter. Med boende för äldre 
menas inte biståndsbedömt vårdboende utan ett 
självvalt boende som ger trygghet och stimulans på 
äldre da’r. Konceptet syftar också till ett stadsmässigt 
boende för äldre integrerat i nya bostadsområdet och 
Kronetorps gård så att man på äldre da’r upplever att 
man fortfarande är en del av samhället.
 
Tävlingen syftar till att handla upp arkitekt för 
upprättande av detaljplan för totalt 300 bostäder och 
projektering av 100 bostäder för äldre. Tävlingen ar-
rangeras i enlighet med lagen om offentlig upphand-
ling (LOU) och i samarbete mellan Burlövs kommun, 
Kronetorp Park AB och Sveriges Arkitekter.

De tävlande 
Tre arkitektkontor valdes genom ett prekvalifice-
ringsförfarande ut att delta i tävlingen. 51 kontor 
anmälde intresse att delta i tävlingen. Endast de tre 
utvalda kontoren kunde lämna förslag till tävlingen 
och de var:
 
•	 White
•	 Johan	Celsing	Arkitektkontor
•	 Tema	landskapsarkitekter,	 

Chroma	Arkitekter	AB
Samtliga tävlande inbjöds till startmöte för visning av 
tävlingsområdet och genomgång av tävlingsförutsätt-
ningarna den 14 december 2011.

De tre tävlande hade lämnat in sina förslag vid 
tävlingstidens utgång den 17 april 2012 och juryn 
godkände samtliga för bedömning.  
 

 

Tävlingsjury
Juryn som utvärderade de tre inkomna tävlingsför-
slagen bestod av följande tio personer:

Katja Larsson, kommunalråd S

Lars Johnsson, kommunalråd M

Ulf Lyddby, VD Kronetorp Park AB

Frode S Hagen, Kronetorp Park AB

Per-Olof Eiman, samhällsbyggnadschef

Maud Jörwall, socialchef

Gertrud Richter, planchef

Mona Svensson, stadsarkitekt

Arkitekt SAR/MSA Alexander Lenre Simittchiev, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

Arkitekt SAR/MSA Eva Sjölin, utsedd av Hjälp-
medelsinstitutet

Per-Olof Eiman blev förhindrad att delta i hela jury-
arbetet på grund av sjukdom. 

Tävlingens sekreterare var arkitekt SAR/MSA  
Katarina Nilsson från Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var planarkitekt Hanna Tell,  
Burlövs kommun.  

Bedömningskriterier
Förslagen bedömdes efter följande kriterier, utan 
inbördes rangordning:

•	 Övergripande	stadsbyggnadsstruktur	med	fokus	
på målsättningen: ”En integrerad stadsdel”

•	 Nytänkande	avseende	temat	”Bo	bra	på	äldre	
dar”

•	 Arkitektonisk	gestaltning	bland	annat	vad	avser	
byggnadernas formgivning samt anpassning till 
omgivningen

•	 Projektets	miljölösningar
•	 Funktioner	och	kvalitet	vad	det	gäller	gården,	

övriga mötesplatser, gaturum och grönstruktur
•	 Kvaliteter	i	bostäderna
•	 Tillgänglighet
•	 Ekonomisk	genomförbarhet
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Tävlingsuppgiften
Burlöv är en av landets ytmässigt minsta kommuner, 
endast 19 kvadratkilometer stor och ligger mellan 
Lund och Malmö. Det bor 17 000 personer i kom-
munen. Tätortsbebyggelsen är koncentrerad norr 
om motorvägen E22, medan kommunens södra del 
i huvudsak utgörs av verksamheter och jordbruks-
mark. Burlöv präglas i stor utsträckning av sitt läge 
vid infarten till Malmö. 

Kronetorpsområdet
Kronetorpsområdet, inom vilket Kronetorps gård 
ligger, omfattar cirka 80 hektar och är den största 
kvarvarande markresursen i kommunen. Området 
ligger i den del av Arlöv som gränsar till Åkarp. Vore 
det inte för motorvägen mellan orterna hade de vuxit 
samman. Tågstationen, Burlövs station, ska byggas 
ut till en så kallad pendlarstation med direkttåg till 
Köpenhamn. Den kommersiella servicen i köpcentret 
Burlövs	Center	vänder	sig	både	till	kommuninvånar-
na och utifrån kommande kunder. Kronetorpsområ-
det har förutsättningar att bli ett regionalt centrum, 
attraktivt	för	boende	och	arbetande	i	hela	Öresunds-
regionen.
 
Under en längre tid har Burlövs kommun haft planer 
på att utveckla Kronetorpsområdet. I området plane-
ras för bostäder för cirka 6 000 nya invånare, ar-
betsplatser, fritidsområde, inklusive ett nytt badhus, 
kultur med mera.
 
Tävlingsområdet omfattar Kronetorps gård och 
området närmast runt gården. På gården finns en 
mangårdsbyggnad från slutet av 1700-talet och flera 
stallängor i gult tegel tillsammans med ett rödmålat 
magasin i trä. Gården ligger idag isolerad, omgiven 
av åkrar och vägar. I söder i direkt anslutning till går-
den finns en herrgårdspark som anlades i början av 
1800-talet. Gården, som efter ombyggnad blir cirka 
5 000 kvadratmeter, kommer att med sin park utgöra 
en fantastisk miljö och bli en resurs i Kronetorps 
utbyggnad. Gården kan innehålla restaurang, kafé, 
gym, kontor, läkarmottagning, studentlägenheter, 
butiker, galleri, förskola eller annan service. 
 
Tävlingsförslagen skulle innehålla förslag på hur 
en åldersintegrerad stadsdel där den äldre delen 
av befolkningen ska omslutas av barn, ungdomar 
och	andra	vuxna	kan	gestaltas.	Något	önskemål	om	

exploateringsgrad presenterades inte i tävlingspro-
grammet utan det var upp till arkitekterna att föreslå 
en lämplig täthet i det nya området. Tävlingsförsla-
gen skulle belysa aspekter som rör tillgänglighet, 
placering och utformning av mötesplatser och viktiga 
stråk samt hur den yttre miljön gestaltas i övrigt 
inom tävlingsområdet inklusive parkeringslösningar. 
Vidare skulle den utmaning som bullersituationen i 
området innebär bemästras. Förslag på 100 lägenhe-
ter för äldre skulle presenteras. Tävlingen ska mynna 
ut i en illustration till en detaljplan, som förutom 100 
bostäder för äldre ska innehålla minst 200 bostäder 
för andra kategorier.  

Syftet med projekttävlingen
Projekttävlingen har följande syften:             

•	 att	upphandla	arkitekttjänster	för	det	fortsatta	
uppdraget som innebär framtagande av detaljplan 
samt projektering av 100 lägenheter av varierad 
storlek för äldre.

•	 att	få	fram	förslag	till	utformning	av	boendemil-
jöer för äldre integrerade med vanliga bostäder 
och med de verksamheter som kan rymmas i 
Kronetorps gård och park.

Juryns bedömning
Huvuduppgiften i tävlingen var att visa hur en ny 
åldersintegrerad stadsdel med Kronetorps gård i cen-
trum skulle kunna gestaltas med tre hundra lägenhe-
ter. Två av förslagen visar hur hela Kronetorpsområ-
det kan utvecklas för 6 000 invånare, även om detta 
inte egentligen ingick i tävlingsuppgiften. Möjligen 
har de tävlande velat visa hur deras koncept för 300 
lägenheter kan utvecklas och velat visa utvecklings-
potentialen i hela området och de kvaliteter som då 
kan åstadkommas. 

Juryn menar dock att det är av stor betydelse att 
redan den första etappen upplevs som en fungerande 
enhet och att sammanhanget Kronetorps gård och 
planerna på att utveckla denna till en nod och ett ser-
vicecenter ger en unik potential för en väl fungerande 
liten stadsdel. Det är mycket viktigt att denna första 
del av utbyggnaden av Kronetorpsområdet ger ett 
anslag och visar på den höga kvalitet som i framtiden 
ska genomsyra området i sin helhet. 
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För att bostadsområdet ska kunna ha möjlighet att 
fungera från start är det av stor betydelse att den nya 
bebyggelsen har en nära relation till gården. Att lägga 
de nya bostäderna på ett respektavstånd från gården 
bedöms inte som ett sätt att uppnå den integration 
som efterfrågades i programmet. Gården kommer då 
inte att upplevas som en del av det nya området och en 
interaktion bedöms försvåras. Dessutom innebär ett 
sådant avstånd större investeringar i infrastruktur som 
vägar och angöring vilket kommer att göra att projek-
tet fördyras. Tävlingsresultatet visar att det är möjligt 
att lägga bebyggelse nära gården på ett sådant sätt att 
det förstärker gårdens kvaliteter. 
 
Ingen av förslagsställarna har egentligen integrerat 
Kronetorps park i sina förslag, detta kan ha att göra 
med att man inte vill lägga bostadsbebyggelse i ett 
mer bullerstört område, men det är synd att potentia-
len i ett parknära område inte utnyttjas. 
 
Förslagsställarna har i allmänhet gjort ställningstagan-
det att ett åldersintegrerat boende i en stadsdel kan 
åstadkommas inom en generell stadsstruktur vilket 
juryn bedömer vara riktigt. Juryn menar dessutom att 
man åstadkommer bästa integration om man utgår 
från att äldre också är en heterogen grupp med många 
olika behov.  I samtliga förslag blandas olika boen-
deformer inom kvarteren, vilket juryn bedömer som 
betydelsefullt för boendekvaliteterna. Juryn gör be-
dömningen att det är av stor betydelse för de äldre hur 
gårdarna utformas inom kvarteren så att de ger stöd 
för möten mellan boende och en känsla av trygghet.

Andra gemensamma mötesplatser inom stadsde-
len som torg och gator är inte lika definierade eller 
utformade i förslagen. Av en enkätundersökning som 
de tävlande fick som underlag till tävlingen framgår 
att det är mycket viktigt med trygghet i boende och 
stadsmiljö. Väl definierade stadsrum, överblick, inga 
återvändsgränder, närhet till angöring och parkering 
samt tydliga gränser mellan privat och offentligt är 
kvaliteter som juryn bedömer ger trygghet i staden 
och flera av dessa kvaliteter finns i förslagen, fast i 
olika hög utsträckning. Det är lättare att åstadkomma 
dessa kvaliteter med en viss täthet. De olika förslagen 
representerar stora skillnader i exploateringsgrad 
och varierar mellan 27 och 75 lägenheter per kvarter.  
Kvarteren måste också ha entréer mot kvarterens 
utsidor. 
 

Kronetorps gård ligger idag isolerat i ett öppet land-
skap. Kronetorps allé utgör en tydlig koppling mot 
Burlövs center och stationen. Juryn menar att det 
finns en potential i att tydligt förbinda Kronetorps 
gård och den nya bebyggelsen med centret och sta-
tionen som flera av de tävlande inte fullt ut utnyttjat. 
Att använda allén som en naturlig förbindelse redan 
tidigt i områdets utveckling, och lägga bebyggelse 
kring den, skulle minska behovet av ny infrastruk-
tur och allén kunde tydligt bli ett karaktärskapande 
element i området.  
 
Det är tydligt i förslagen att markparkering inom 
parkeringsområden innebär att stora markarealer tas 
i anspråk och att den täthet som eftersträvas för att nå 
stadsmässiga kvaliteter som väl definierade gaturum, 
överblick och trygghet då blir svårare att åstadkom-
ma. Samtidigt upplever många att parkeringshus och 
garage är otrygga. I en fortsatt utvecklingsprocess bör 
olika parkeringslösningar som parkeringshus, garage 
och besöksparkering på gatorna blandas. Samman-
hängande större markparkeringar ska undvikas. 
 
Flera av förslagen innehåller lösningar för bull-
ret som innebär att man bygger bullervallar längs 
med E22an. I några fall får också kontors- och/el-
ler skol- och idrottsbyggnader utgöra bullerskydd. 
Förslagsställarna har inte tagit hänsyn till att publika 
byggnader i sig skapar trafik genom området och 
därmed också buller samt att skolors utemiljöer bör 
var bullerskyddade. 
 
Bostäderna i förslagen är av mycket olika kvalitet. 
Det finns få förslag till innovativa eller speciellt 
utformade bostäder för äldre. De tävlande tycks ha 
gjort antagandet att äldre vill ha ungefär samma 
standard som alla andra, om än mer tillgängligt och 
lättskött. Enkätundersökningen gav vid handen att 
uteplatser direkt kopplade till bostaden är en mycket 
efterfrågad kvalitet och det finns i stort sett i alla 
förslag. Juryn har gjort bedömningen att det kommer 
att finnas behov för olika lägenhetsstorlekar beroende 
på familjestorlekar, användning och inkomst. Äldre 
är ingen homogen grupp utan en heterogen grupp 
med många olika behov. Klassiska lägenhetskvaliteter 
som ljus, möblerbarhet, utblickar och hög material-
standard har värderats av juryn vid bedömningen. 
Generellt användbara lägenheter som kan användas 
för olika kategorier av boende bedöms också vara en 
kvalitet.
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Juryns beslut
Juryn beslöt vid sitt möte den 31 maj 2012 att utse förslaget Kronetorps trädgårdar till vinnare i tävlingen och 
rekommenderar projektet för utförande. 
 

Katja Larsson

Lars Johnsson

Ulf Lyddby

Frode S Hagen

Per-Olof Eiman

Maud Jörwall

Gertrud Richter

Mona Svensson

Alexander Lenre Simittchiev

Eva Sjölin 
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Individuella bedömningar
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FÖRSTA PRIS

KRONETORPS	TRÄDGÅRDAR
 

Förslagsställare: Johan Celsing Arkitektkontor AB.

Ansvarig: Johan Celsing.

Medarbetare: arkitekt MSA Marcus Eliasson, Daniel Werger, Agnes Johansson, arkitekt MSA Anna Ryf, 
arkitekt SAR/MSA Kristina Dalberg, arkitekt SAR/MSA Sven Etzler, arkitekt MSA Stefan Andersson.
 

Kronetorps trädgårdar är ett gediget och robust förslag som 
framhäver och utvecklar den karaktär som finns i Krone-
torps gård. Bostäderna har mycket höga kvaliteter som 
passar för alla kategorier av boende. 
 
I detta förslag spelar Kronetorps gård den huvudroll som 
eftersträvades i programmet. Den föreslagna bebyggelsen 
tar fasta på gårdens historiska struktur och bygger natur-
ligt vidare på den. Detta innebär att gården och den nya 
bostadsbebyggelsen tillsammans kan skapa en integrerad 
miljö med ett nära förhållande till de servicefunktioner 
som ska finnas på gården. Den intima skalan bildar en 
stadsmässighet som anger tonen för hela området när 
detta planläggs och bebyggs. Kvarteren ger möjlighet att 
skapa en tydlig gräns mellan privat och offentligt vilket 
skapar igenkänning och trygghet för de boende. Men de 
slutna kvarteren har nästa inga entréer mot gaturummen 

vilket är nödvändigt att utveckla i den fortsatta processen. 
Med entréer mot gatan blir gårdarna bilfria, privata och 
trygga. Entréer mot gatan skapar också både rörelse och 
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trygghet i gaturummet. Strukturen med entrégård bör 
vara exklusivt för Kronetorps gård. Eftersom kvarteren 
ligger orienterade kring allén blir denna ett karaktärsska-
pande element i det  nya området som på ett naturligt sätt 
förbinder detta mot Burlöv center och stationen. Tätheten 
i förslaget med cirka 50 lägenheter i varje kvarter och att 
förslaget utnyttjar befintlig infrastruktur ger en mycket 
god genomförandeekonomi. 
 
Allén har breddats på ett positivt sätt med ytterligare en 
trädrad. För att ge plats till cykel- och gångvägar kan man 
fortsatt utreda om allén bör breddas med ännu en trädrad 
för att låta gång- och cykelvägen gå i den gamla allén med 
enkelriktade bilvägar på ömse sidor. Juryn bedömer att 
odlingslotterna är en möjlighet men att den stora andelen 

som illustreras i förslaget inte är realistiskt. Odlingskvar-
teren måste omstuderas i den fortsatta bearbetningen 
av förslaget i syfte att kompletteras med bostäder mer 
likt övriga kvarter. Parkeringarna ligger också långt från 
bostadshusen och det krävs en utveckling av förslaget i 
dessa delar. Möjligheter för parkering på gata, integrerade 
i kvarteren och i mindre parkeringshus eller garage, finns 
i den generella kvartersstrukturen och kan arbetas in i en 
fortsatt utvecklingsfas utan att förta förslagets kvaliteter. 
 
När	det	gäller	bostäderna	har	förslagsställarna	valt	att	
arbeta med lägenhetslösningar som kan användas för 
många olika kategorier av boende, vilket ger en stor flexi-
bilitet över tiden. Det finns stora kvaliteter i lägenheterna 
med ljus från flera håll, möjligheter att röra sig på olika 
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sätt i dem och de är ofta genomgående. Terrasserna ger 
bra och generösa möjligheter för utomhusvistelse utan 
att lägenheterna under skuggas av utskjutande balkonger. 
Dessa kvaliteter kommer att uppskattas av alla kategorier 
boende. 
 
Det finns en robusthet i byggnaderna som har att göra 
med materialval och byggnadsteknik vilket kommer att 
hålla över tiden. Variationen i uttrycket kan utvecklas och 
inom kvartersstrukturen finns möjlighet att lägga till yt-
terligare funktioner och lokaler.
 
Förslaget redovisar inga särskilda miljölösningar förutom 
de gedigna materialen och tätheten i sig men det finns 
stora möjligheter för ändamålsenliga teknikval. 
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EJ BELÖNAT

GILLA LÄGET
 

Förslagsställare: White Arkitekter i Malmö.

Ansvarig: arkitekt SAR/MSA Maud Karlström.

Medverkande: arkitekt SAR/MSA Rebecka Wijk, handläggande, arkitekt Johanna Kanerud, landskapsarkitekt 
LAR/MSA Niels de Bruin, ansvarig, landskapsarkitekt LAR/MSA Markus Magnusson, handläggande, Jan 
Sandström, illustratör, arkitekt SAR/MSA Sven Gustafsson, rådgivande, arkitekt SAR/MSA Stellan Eriksson, 
rådgivande.

Gilla läget bygger på en generell kvartersstruktur där det 
finns möjligheter att skapa ett integrerat och varierat bo-
ende och en trivsam stadsmiljö. 
 
Förslagets främsta förtjänst är stadsbyggnadsstrukturen 
med de föreslagna huvudgatorna Svenshögs allé och 
Parkvägen som kopplar mot Svenshögsområdet och den 
nya parken väster om Lundavägen. Strukturen är klar och 
enkel med 50x50 meter stora kvarter som kan användas 
för många olika typer av bebyggelse. I strukturen finns 
det möjligheter att skapa trevliga gaturum och offent-
liga mötesplatser. Men förslagsställarna har inte visat de 
potentiella kvaliteterna i stadsstrukturen. I förslaget är 
gaturummen ofta uppbrutna, med stora parkeringsplatser 
mot viktiga stråk och stadsutformningen verkar närmast 
slumpmässig. Bebyggelsen tar ett stort respektavstånd 
från Kronetorps gård fast det i programmet var mycket 

tydligt att den skulle vara ett centralt nav i stadsdelen. 
Det är betecknande att gården är mycket svagt redovisad i 
planskissen. Förslagsställarna har inte heller utnyttjat den 
karaktärsgivande allén utan bebyggelsen ansluter till den 
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på ett oregelbundet sätt med genomskurna kvarter och 
med anslutande parkeringsområden. Platsen som skulle 
kunna bildas där allén möter gården är mycket odefini-
erad och upplevs också slumpartad.
 
Badhus, idrottshall och andra liknande anläggningar 
förläggs i öster bakom en bullervall kallad Burlövs backar. 
Placeringen kan skapa liv och rörelse i området men 
också trafik som kan upplevas som störande. Grönstruk-
turen på och längs bullervallen knyter samman befintlig 
grönstruktur kring området till ett sammanhängande 
rekreationsstråk på ett positivt sätt. 
 
När	det	gäller	de	föreslagna	lägenheterna	finns	det	flera	
intressanta lösningar, bland annat så kallade väninnelä-
genheter och kollektivboende. De olika lägenhetslösning-
arna är destinerade för olika kategorier boende vilket inte 
skapar någon flexibilitet för användningen av dem över 
tiden. 
 
Förslaget redovisar inga miljölösningar utöver hållbara 
materialval.

BADHUS

BURLÖV CENTER

BURLÖV EGNA HEM

SVENSHÖG

hitåt är möllan!

SKOLA

MULTIHALL

SPORT

utsikt!

BURLÖVS BACKAR

bullervall

jogga

kvällssol

KRONETORPS GÅRD

KRONETORPS PARK

ÄLDREBOSTÄDER

ÄLDREBOSTÄDER

ÄLDREBOSTÄDER

ÄLDREBOSTÄDER

cykelbro till Svenshög
bullerplank lika Svenshög

promenera

�anera
cykla

skridsko

meta

A-A

A-A

SVENSHÖGS ALLÉ

BURLÖVS BOULEVARD

PARKVÄGEN

KRONETORPS ESPLANAD
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EJ BELÖNAT

DEN	GRÖNA	TRÅDEN
 
Förslagsställare: Chroma arkitekter AB och Tema landskapsarkitekter.

Chroma arkitekter: arkitekt SAR/MSA Ulla Nordström, arkitekt SAR/MSA Annika Markstedt, arkitekt 
MSA, MAA Jeppe Bang Krabbe.

Tema landskapsarkitekter: landskapsarkitekt LAR/MSA Håkan Sundell, arkitekt SAR/MSA Åsa Nyberg 
planarkitekt, landskapsarkitekt Emelie Kjellberg. 

Den övergripande grönstrukturen i förslaget sammanlänkar 
Svenshögsparken via Kronetorps park med den nya parken 
väster om Lundavägen, vilket är en stor kvalitet.  
 
Utgångspunkten för förslaget är att skapa ett bostadsom-
råde eller stadsdel i ett parklandskap – likt ett traditionellt 
förortsområde. I området finns många gröna områden 
vilket är attraktivt. Den utglesade stadsstrukturen inne-
bär att gatusystemet blir otydligt och öppet och flera av 
de gröna områdena kommer, när området successivt 
byggs ut, att också innehålla bilvägar eller gator. Juryn gör 
bedömningen att glesheten inte kommer att  ge stöd för 
en integrerad och tillgänglig stadsdel – särskilt inte för de 
äldre som kanske har en mindre rörlighet. Investeringarna i 
infrastruktur kommer att bli höga i relation till tätheten. De 
öppna gårdarna kan också ge oklara gränser mellan privat 
och offentligt vilket skulle behöva utvecklas. I de stora kvar-
teren föreslås endast 27 lägenheter vilket ger en mycket låg 

exploateringsgrad. Bostadskvarteren är gestaltade för att på 
bästa möjliga sätta hantera buller och för att lägenheterna 
ska kunna vändas mot solen. 
 
Kronetorps gård är inte integrerad i stadsstrukturen utan 
bildar liksom de olika kvartersformationerna en enklav. 
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Det stora och otympliga kontorshuset ska hindra buller in i 
området men det är tveksamt om det kommer att attrahera 
hyresgäster. Det kommer också i sig självt att skapa biltra-
fik, och därmed buller, inom området. Det finns nästan 
inga gemensamma stadsmässiga torgrum i området för 
möten. De gemensamma rummen är av parkkaraktär med 
bollplaner och liknande vilket förutsätter en fysiskt aktiv 
befolkning. En stor del av parkeringen ordnas under husen 
vilket är en fördyrande lösning, särkilt med tanke på den 
låga exploateringen.  
 
Inom ett kvarter blandas olika bostadsformer och olika ka-
tegorier ska bo i olika våningar med anpassade lägenheter. 

Det är visserligen ekonomiskt att bygga på ett loftgångssys-
tem, men det innebär att en stor andel av lägenheterna är i 
princip enkelsidiga och mycket mörka även om huset i sig 
har fått en bra orientering. Kategoriseringen av bostäder är 
oflexibel och integrationen mellan olika kategorier boende 
försvåras. Kollektivboende för äldre är en intressant lösning 
som kan fungera för vissa.
 
När	det	gäller	miljölösningarna	föreslås	välisolerade	låg-
energihus med hållbara material som sedumtak, tegel och 
trä. Grönytorna föreslås ta hand om dagvattnet.



Burlövs kommun


