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*HÄRLIGHETSPLAN – Härlighetsplan var ett 

begrepp som användes på gods i Danmark 

och Skåne som en utvecklingsplan för hur 

kulturlandskap, parker, skogsbruk och åkerbruk 

skulle skötas och gestaltas. I den kunde alltifrån 

läplanteringar, alléer, åkermark och boplatser 

beskrivas.

GRÖNSTRUKTUR

grönskande gator
befintlig park

nya grönområden

KOPPLINGAR OCH KVARTERSSTRUKTUR

ett permeabelt rutnät

motionsslingor och 

promenadstråk

MÅLPUNKTER

rekreationszonen

burlövs center

LANDSKAPSELEMENT

den omfamnande bullervallen

sjön

park

boulevarder

SEKTION A-A SKALA 1:200
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MOT HÄRLIGHETSPLAN MED SNABBA STEG

För att kunna skapa en integrerad stadsdel med bostäder för äldre 
och andra, som är tävlingens uppgift, menar vi att man måste ta 
ett större grepp och ha en strategi för hela Kronetorpsområdet och 
angränsande utbyggnadsområden. Vår strategi är ett första utkast till 
en Härlighetsplan.

1. TA VARA PÅ BEFINTLIG VEGETATION

Historiska alléer och parken runt Kronetorp förstärks och restaureras. 

2. SKULPTERA LANDSKAPET

Nyskapade dammar i lågpunkter blir en rekreativ tillgång. En 
skyddande bullervall längs motorvägen ger möjlighet till en 
rekreationszon. Här anläggs fotbollsplaner, jogging- och promenadspår. 
Stråket kopplar ut i landskapet vidare mot Kronetorps mölla. Den 
trädplanterade vallen skyddar mot buller och ger också möjlighet till 
att finna vila i skyddat sydvästläge samt ger utblickar över landskapet 
uppe från dess krön.

3. TRAFIKLEDER BLIR STADSALLÉER. 

Lundavägen uppgraderas och blir Burlövs Boulevard och 
Kronetorpsvägen blir Kronetorps Esplanad. Huvudgatan i den nya 
stadsdelen, Svenshögs allé kopplar från Svenshögsområdet i söder till 
Multihallen i norr. Från Kronetorps gård går Parkvägen mot järnvägen i 
väster. På så vis skapas fyra kvadranter av området som kan användas 
som etapper vid utbyggnaden. De nya stadsalléerna blir tillgängliga 
för gående och cyklister så att det går att färdas längs stadsgator från 
Kronetorp till Alnarp och från Kronetorp till Åkarp på ett tryggt sätt i 
låga hastigheter. 

4. MÅLPUNKTER FÖR EN INTEGRERAD STADSDEL 

Kronetorps gård, ny skola, badhus och multihall för idrott blir nya 
mötesplatser för hela Burlöv, där Kronetorps gård är hjärtat. Här finns 
aktiviteter av olika slag och entré till det nya badhuset. Angöring och 
parkering nås både från de nya huvudgatorna och Dalbyvägen i öster.

5. EN FLEXIBEL OCH HÅLLBAR KVARTERSSTRUKTUR 

Kvarter om 50x50 meter introduceras, ett mått som passar såväl 
bostadskvarter av olika slag som verksamheter. Rutnätet främjar 
rörelser på alla gator, ingen väg är närmast och ingen slutar med en 
återvändsplats. Här är behagligt att promenera och det finns mycket 
att upptäcka. Den enkla kvartersstrukturen bryts av med historiska 
element som de gamla alléerna och på så sätt skapas oväntade möten 
och händelser i stadsbilden.

PLATSANALYS

Kronetorp är en plats med en lång historia av att man brukat 
och vårdat det skånska landskapet. Här finns tydliga och 
mindre tydliga spår av denna kultur, såsom den vackra förfallna 
parken, den karaktärsfulla allén och en huvudbyggnad placerad 
på en höjdrygg i landskapet. Det är på många sätt en vacker 
plats med stor potential att ta till vara på, med spår av det 
gamla kulturlandskapet. Infrastruktur som motorväg, järnväg 
och leder gör att det idag kan vara svårt att se potentialen i 
landskapet som besökare. Vår vision i den stora skalan vill vi 
se som en ny härlighetsplan för Kronetorp. En plan som startar 
i en landskaps- och stadsanalys, som beskriver hur platsen 
kan utvecklas i takt med dagens behov och framtidens krav i 
samklang med historiens strukturer.

TOPOGRAFI Gårdens huvudbyggnad ligger på en höjd i det 
i övrigt relativt flacka landskapet, en på många sätt vacker 
plats med avtryck av det gamla kulturlandskapet, värda att 
ta vara på. Infrastruktur som motorväg, järnväg och vägar 
skär av landskapet och försvårar att se dess potentialer. 
Nordost om gården på åkrarna och norr om Kronetorpsvägen 
finns lågpunkter där vatten samlas idag. När dräneringen i 
åkermarken dras upp kommer landskapet att få mer inslag av 
vatten och det blir en tillgång att arbeta in dammar i landskapet i 
dessa lågpunkter.

HISTORISKA SPÅR Allén och trädraderna runt godset är vackra 
och karaktärsskapande för landskapet, detsamma gäller parken 
som är kopplad till gården. En historisk koppling är den till 
Kronetorps mölla på andra sidan väg E22. En koppling som kan 
förstärkas.

KOPPLINGAR Att koppla Kronetorpsområdet till sin omgivning 
är en nyckel till framgång för att skapa en stadsdel som är 
integrerad i det befintliga samhället. Förbindelse finns till 
Svenshögsområdet via en cykelbro och en möjlig koppling finns 
vid infarten till Svenshög från Kronetorpsvägen. Kronetorps 
mölla och Burlövs Kyrkby är viktiga för områdets förankring 
i landskapet och möjliga under väg E22. Förbindelser till 
Alnarpsparken vore i ett större sammanhang en tillgång för 
hela regionen. Välfungerande kopplingar till Burlövs center, 
tågstationen och Åkarp är betydelsefulla och behöver stärkas 
för gående och cyklister.

TRAFIK Området är omgärdat av biltrafik och dess läge 
mellan stora trafikleder innebär buller och , men samtidigt att 
förutsättningarna för pendling och resor är goda. Vägar och 
korsningar behöver omgestaltas för att skapa miljöer som utgår 
från den mänskliga skalan och prioriterar oskyddade trafikanter.
som till exempel rondellen Lundavägen/Kronetorpsvägen. Förbi 
Kronetorp passerar cykelstråket mellan Lund och Malmö vilket 
används av många cykelpendlare.
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Den nya kvartersstrukturen möter den 

historiska strukturen vid Kronetorps 

gård och i mötet skapas en öppen äng.
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uppå våran

GÅRD!
BOSTÄDER FÖR ÄLDRE

Precis som hos alla andra grupper i samhället finns det bland 
seniorer många olika önskemål om hur man vill bo bra på äldre 
dar. 

I det nya området finns det plats för alla olika behov. Man kan 
bo för sig själv eller med andra, på marken med egen täppa 
eller bekymmersfritt med liten balkong. Släkten får bo i gästrum 
och det går att ordna matlag i bostadsrättsföreningens matsal 
på Kronetorps gård. 

Generationsboende med kort avstånd över gården till barn och 
barnbarn kan passa några, medan andra helst vill bo med andra 
seniorer. 

Det är viktigt att bostäderna och området som helhet har 
sådana kvaliteter att man aktivt väljer att flytta hit. Det ska 
vara tilltalande och bekvämt. Läget med närhet till service och 
kommunikationer i Kronetorp kan bli en tillgång men kräver ett 
engagemang som sträcker sig utanför tävlingsområdet för att 
tillgängligheten ska bli riktigt bra.

I vårt förslag finns tre olika typer av bostäder för äldre, 
blandade med andra bostäder i kvarter: “våning med 
vinterträdgård”, “bostad med egen täppa” och “koolektiv på 
höjden”.

“KOLLEKTIV PÅ HÖJDEN”

Många hushåll i Sverige är ensamhushåll. Vi tror att några skulle 
tycka att det vore tryggt att bo i en annan gemenskap, när man 
som pensionär kanske inte har naturligt daglig kontakt med 
andra. Förslaget innehåller ett boende för ca 20 seniorer. Den 
egna bostaden är ytsnål, ca 40 kvm för ensamstående och 55 
kvm för ett par. I huset finns ett gemensamt kök med allrum, 
tvättstuga, gästrum och på taket en takterrass med ett inglasat 
uterum där man kan sitta och se ut mot havet! I den privata delen 
finns sovrum, badrum, ett mindre umgängesrum med pentry, en 
liten balkong samt ett rejält förvaringsutrymme.
Källare med förråd och teknik.

Kollektivhusen, i förslaget visat 2 st.

 

 

“BOSTAD MED EGEN TÄPPA”

Markbostäderna ligger insprängda mellan ett par radhus för stora 

familjer och under små kompakta tvåor, för seniorer såväl som 

unga, men utan hiss. 

Markbostäder passar dem som som vill ha egen täppa och entré 

men ändå gemenskap.

Markbostäderna, ligger insprängda i ett kvarter med 

flerbostadshus och radhus. I förslaget visat 1 st.

“VÅNING MED VINTERTRÄDGÅRD”

I flerbostadshusen finns 12 lägenheter vardera i olika storlekar, 
alla med god komfort och tillgänglighet. Stora balkonger ger 
möjligheten till en inglasad vinterträdgård utan att förlora hela 
utomhusbalkongen.
Två hus intill varandra blir en lagom stor boendeenhet som bl a 
delar på ett gästrum. 

Entrén är inbjudande med plats att mötas och vänta. Byggnaderna 
får förgårdsmark med träd, planteringar, bänkar och soprum. 
Cyklar står bekvämt nära under ett tak mellan de bägge husen. 
Tvättutrustning finns i lägenheten och kompletteras med en 
grovtvättstuga med mangel och torkrum i källaren. 

Några av de större lägenheterna har ett mindre ”alkovrum” 
i anslutning till vardagsrum och balkong. Det kan bli en 
bibliotekshörna, barnbarnslekrum eller syrum.
För goda vänner som vill dela lägenhet men ändå ha sitt eget har 
vi ritat in en trerumslägenhet där bägge sovrummen har eget 
badrum, men gemensamt vardagsrum, kök och tvättstuga.  
Källare med förråd och teknik.

Flerfamiljshusen, i förslaget visat 6 st.
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DEN NYA STRUKTUREN

KVARTEREN

Bostäder av olika sorter blandas inom kvarteren. Det är tätt 
mellan entréer och det finns tydliga gränser. Det ska vara enkelt 
att förstå vad som är privat, halvprivat, halvoffentligt eller 
offentligt.
Kvarteren är avgränsade med hus, häckar och ibland ett 
växthus. Gårdarna är visuellt öppna och inbjuder till kontakter 
mellan boende och besökare. Ett informellt gångstråksnät 
gör att man kan gena igenom gårdarna. Bostadsgårdarna är 
gröna och innehåller det man vill samlas kring, ett växthus, en 
odlingsbädd, en sandlåda, en solbänk och en grillhörna. 

GATURUMMEN

Gatorna i området har olika dignitet. De nya bredare gatorna, 
Parkvägen och Svestorps Allé, kopplar över till intilliggande 
områden. Mindre gator inom området är så kallade 
gångfartsgator. Belysningen är viktig för trivsel och säkerhet. 
Att lysa upp grönska och väggar, inte bara gång-och cykelstråk, 
bidrar till trygghetskänslan.

PARKERING

De flesta parkeringarna är samlade på vackra parkeringstorg 
formade med grus, häckar och träd. I de kvarter som har villor 
och radhus i sig finns parkering intill husen. Parkeringsgarage 
föreslår vi bara i de mer högexploaterade kvarteren, 
Till friliggande enfamiljshus har vi antagit en p-norm på 2 bilar/
hus och för radhus 1 bil/hus. Flerfamiljshusens parkeringsbehov 
är i beräknat till 0,6 bilar/hushåll. Närheten till kommunikationer 
och tillgång till bilpool sänker behovet av p-platser och är 
intressanta alternativ till egen bil. 

Bostadsgårdarna är gröna och innehåller det man 

vill samlas kring, ett växthus, en odlingsbädd, en 

sandlåda, en solbänk och en grillhörna. 
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GEMENSAM TAKTERASS

VINTERTRÄDGÅRD/

VÄXTHUS

“KOLLEKTIV PÅ HÖJDEN”
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VÄNINNELÄGENHET

MÖJLIG 

VINTERTRÄDGÅRD

“VÅNINGAR MED VINTERTRÄDGÅRD”

3ROK

73 m2

2ROK

49 m2

VY GENOM GÅRDEN

stora generösa balkonger med möjlighet till 
inglasad vinterträdgård

skyddade uteplatser
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MATERIAL

Det dominerande fasadmaterialet föreslås bli tegel. 

Tegel är det traditionella byggmaterialet i Skåne. 

Det har en oöverträffad beständighet som kan bidra 

till attraktiviteten i området över tid. Ett minimalt un-

derhållsbehov ger en god förvaltningsekonomi även 

om investeringen blir något högre.

Vid balkonger och uteplatser är fasaderna av trä. De 

är lätta att komma åt och känns bra att vistas nära. 

KRONETORPS ALLÉ SVENSHÖGS ALLÉ

KRONETORPS GÅRD

GILLA läget


