LIVSNERVEN
BLÅGRÖNTSTRÅK MED OMGIVANDE KVARTER EN TYDLIG PLANSTRUKTUR

Vi bygger vårt planförslag på områdets befintliga kvalitéer. Med hjälp av
dessa och en tydlig och flexibel kvartersstruktur vill vi skapa en boendeoch livsmiljö som svarar mot de krav dagens och framtidens Bjärredsbor
har all anledning att ställa. En ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar
miljö. Områdets ryggrad utgörs av det är det blågröna stråk vi skapar
genom området. Detta länkar våtmarkerna i Domedejla mosse med den
lilla dammen norr om Österleden, till dammen och det stora kompensationsområdet i sydost. Utmed denna blå länk skapar vi gröna park- och
odlingsytor, gångstråk, bryggor och vistelseytor med olika aktiviteter.
Längs detta stråk, på ömse sidor, föreslår vi en kvartersbebyggelse
bestående av en dubbel kvarters struktur med i vars mitt det går radhusgator. Dessa gators utformning finner en förebild i Skanörs huvudgata.
En gata med kantstensparkering på båda sidor med trädplanteringar
och hus i fasadliv eller radhus med egna entréer på en 2 meter indragen
förgårdsmark.
De tvärgående kvartersgatorna är smalare med trädplanteringar och
kantstensparkering på en sida alternativt på båda sidor av gatan.
Utmed det blågröna stråket är exploateringen och husen något högre
upp till 5 våningar och i områdets ytterkanter något lägre ned till
2 våningar.
Jordbruksmarken i och kring Bjärred tillhör landets mest fertila och
produktiva kategori. Med vår planstruktur sparar vi stora ytor främst
kompensationsområdet med dammen i sydost som fortsatt kan nyttjas
som odlingsområden.
Vi bevarar vidare Plommonskogen och skapar nya möjligheter för närodling, dels utmed delar av vårt blågröna stråk, dels centralt intill
områdets östra gräns. Här föreslår vi ett gemensamt förvaltat och drivet
växthus, dels individuella odlingslotter.
Lomma kommun tänker sig att de 900 bostäder området ska rymma
byggs ut i långsam takt under en period av 20 år. Under denna period
hinner huvuddelen av Bjärreds nuvarande, övervägande unga, invånare
komma in i nya skeden av livet och efterlysa nya boendeformer. Vi tror
tex att det kan komma att finnas behov av betydligt fler lägenheter för
äldreboende än de 36 som programmet anger.
Vi tänker oss att den tydliga strukturen skapar en möjlighet till frihet att
möjliggöra olika typer av byggnader med olika upplåtelseformen och
med fördel ge många rätt till markägande.
Vi tror också att efterfrågan på olika former av gemensamhetsboende
kommer att utvecklas. Av dessa skäl erbjuder vårt planförslag en stor
flexibilitet vad gäller hustyper och storlek på enskilda bostadsutbyggnader/etapper.
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NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Planområdet redan bebott av en rik samling av främst fåglar och
insekter som befolkar Domedejla mosse, Plommonskogen och kompensationsområdet vid Otto Pers gård. För att inte människan ska komma
att bli en invasiv art i detta rika eko-system krävs stor hänsyn till
bevarandet av de nuvarande invånarnas livsvillkor.
I vår plan lämnar vi de ursprungliga invånarnas områden orörda.
Den enda åtgärd som föreslås är en justering av tidigare utförd utdikning i syfte att länka samman Domedejla mosses vatten med vår centrala blågröna ryggrad vidare mot kompensationsområdet med sin
jordbruksmark. Plommonskogen lämnas orörd samtidigt som den nya
grön- och odlingsytan i öster erbjuder nya boendeplatser för planområdets ursprungligainvånare och inflyttande människor.

Mot Flädie
100m

100m

Skala. Hur förhåller sig 900 bostäder till det utvalda området. Varje volym
motsvarar 100 kvm och 1 plan.

Ny vägstruktur.
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Situationsplan skala 1:3000

BOENDE

Den svenska bostadsmarknaden präglas av en mycket hög grad av
uniformitet. Det gäller med säkerhet även Bjärred. Hyresrätt eller bostadsrätt eller egna hem. Småhus eller flerbostadshus. Våra egna erfarenheter
från planering och bostadsritande i andra länder likväl som en allmän
utblick över den europeiska bostadsmarknaden har lärt oss det finns så
mycket mer att välja på, både vad avser upplåtelseformer och bostadstyper.
Det går att satsa på samfälligheter eller bostadskooperativ där folk får ta
saken i egna händer från början och, i större eller mindre gemenskaper,
själva forma sitt boende. Det går, att som villkor för en markanvisning och
i syfte att undvika såväl segregation som monokulturer, t ex kräva en viss
andel billigare hyresrätter. Det går att forma bostäder som också rymmer
arbetsplatser, t ex kontor eller ateljéer som ger mer liv åt gatubilden än
sovrum med fördragna gardiner. Människors framtida boende ska inte
formas som stereotyper av vad de stora bygg- och fastighetsföretagen tror sig ha lättast att sälja. Större utrymme måste ges åt privata
mer småskaliga initiativ.
I vår plan har vi skapat utrymme för alla varianter och på våra
illustrationer har vi sökt gestalta dem. Det är vår övertygelse att den
svenska bostadspolitiken, av en mängd skäl, måste reformeras.
Vår plan ger de fysiska möjligheterna för att genomföra detta i Bjärred.
Den befintliga bebyggelsen längs Löddenäsvägens östra del kan med
fördel kompletteras med mer nyskapande byggnads- och boendeformer
när så markägarna önskar.

TRAFIK

Idag utgör Västanvägen i sydväst gränsen mellan planområdet och den
befintliga småhusbebyggelsen i Bjärred. Denna led bevaras. Centralt
ansluter denna väg via en stor cirkulationsplats, dels till Norra Västkustvägen, dels till Österleden som efter en vid böj fortsätter diagonalt
genom planområdet för att tangera idrottsområdet och fortsätta norrut.
Att bevara Österleden i dess nuvarande sträckning genom planområdet
vore att skapa en barriär som klyver det i två delar. Vi föreslår därför
att denna del av Österleden ersätts av en ny led som i den nuvarande
Björkalléns sträckning, via en ny cirkulationsplats i sydost, ansluter till
Västanvägen och Lundavägen.
Med denna förändring kommer den befintliga cirkulationsplatsen att
utgöra en entréplats som direkt ansluter till planområdets interna gatusystem. Infarten formas som trädkantad allégata. På ömse sidor om vår
blågröna ryggrad ansluter den, dels mot norr, dels mot sydost, till lokalgator/radhusgator som, i sin tur avgrenas till de smalare som avskiljer kvarteren från varandra. Radhusgatorna kantas av parkeringsplatser
uppdelade i mindre sektioner med kantstensparkering. På dessa platser
ska bilar delade i bilpooler prioriteras. Utmed blågröna stråket utformas
vistelseytor med angöringsmöjlighet.
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Bebyggelse struktur.

Bebyggelsen koncentrerad centralt, bevarar kompensationsområdet i öster.
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KOPPLINGAR

Bjärred är idag väl försörjt med såväl handel som andra för invånarna
gemensamma anläggningar. Således ligger planområdet på bekvämt
gång- och cykelavstånd för såväl Bjärreds snart upprustade centrum
som ett mycket välutrustat idrottsområde. Vår infartsgata likväl som
övriga tvärgående gator utgör direkta och bekväma förbindelser såväl
med centrum i syd, skolor och havet i väst och idrottsanläggningar i
norr. Med i vårt planförslag redovisad struktur finns alla förutsättningar
för att planområdet i utbyggt skick ska upplevas som en, inte bara
integrerad del av Bjärred, utan också en förenande länk.
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Viktiga kopplingar, idrottsanläggning och tillgång till grönområden och rekreation.
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Det gröna och det blåa möter stadskvarterens enkla struktur.
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EKOLOGISK HÅLLBAR

För att skapa en hållbar stadsdel krävs en medveten planering av kommunen för att klara av att genomföra en ekologisk hållbar stadsdel.
För att möjliggöra detta krävs ett väl utformat måldokument som hanterar
dessa frågor vid tex val av uppvärmningsmetoder, byggnadsmaterialval,
utbyggnadstakt etc. och som de som blir de framtida utvecklarna och
boende anammar och känner sig delaktiga i.
Marken idag utgörs till stor del av natur/jordbruksmark vilket gör att få
investeringar kravs för sanering etc. Genom att koncentrera bebyggelsen
och lämna delar orörda, koncentreras också infrastrukturen och minimeras materialåtgången. En stadsdel som den vi föreslår med sitt blågröna
stråk möjliggör naturnära och framtida hållbara lösningar. Programmet
bör definiera mål som är högre än de av samhället krävda för att reducera energi och materialanvändning samtidigt som det genererar en mer
hälsosam miljö och ger förutsättningar för en långsiktig hållbar lösning.
Hållbara lösningar bör premieras och ges företräde till mark.
Idag känns 0 energihus möjligt att kräva där energibehovet också till viss
del kan lösas lokalt.
Att de gröna ytor som bevaras i förslaget kan användas för delvis odling
är självklart men också för skapandet av biodiversitet som gynnar

Skanörs huvudgata en hållbar
lösning nu och då, vilken är
förebild till våra radhusgator.

upplevelsen och välmåendet på en sådan plats.

Piet Oudolfs planteringar är
medvetet utformade som
naturens tillfälligheter.
Förebild för det blåa gröna
stråkets planering.
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En kvartersgård i Åbo med trähuskvarter som exempel på att
alla delar på gårdens ytor.
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Tvärsektion genom det blå-gröna stråket i centrum med omgivande kvarter
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ETAPPINDELNING

Förslaget innebär en parallell utveckling och genomförande av både infrastruktur, bebyggelse och grönblå strukturer.
Varje etapps indelning kan naturligtvis delas i mindre etappindelningar,
men det är viktigt att den första investeringen blir så stor att den ekonomiskt går att genomföra samtidigt som man behöver en viss mängd av
boende för att skapa en socialt hållbar enhet.
Vi tänker att det område som ligger närmast entrén till området, invid
den stora rondellen och nära till Bjärred centrum och Plommonskogen
utvecklas först.
1a1b I denna etapp föreslår vi äldreboende och en mindre förskola som i
framtiden kan omvandlas till en bylokal och parallellt med det genomförs
anläggandet av den norra delen av det Blå-Gröna stråket med koppling
upp till Domedejamosse.
2a2b Den andra etappens bostadskvarter ligger på den östra sidan av
det blågröna stråket med kopplingen till den av oss bevarade och omvandlade jordbruksmarken till handelsträdgård, fruktträdsodling samt
mindre kolonilotter för närområdet.
3a3b Tredje etappen utgörs av området utmed Västanvägen, här föreslår
vi sju bostadskvarter, det åttonde utgör tomt för förskolan intill det bevarade kompensationsområdet med sin damm och jordbruksverksamhet. Det
sydliga blågröna stråket utvecklas parallellt.
4a4b Fjärde etappen kräver en omläggning av vägen för att sedan i sin
helhet klara genomförandet av den sista större etappen i utbyggnaden
av Bjärreds nya stadsdel.
5 Den etapp som vi kallar den femte ser vi som en framtida reserv som
kommunen kan utveckla och utforma efter framtidens önskemål.
Förtätning utmed Löddesnäsvägen bör vara möjlig att genomföra när
markägarna önskar med undantag av den centralt placerade tomma
tomt som blir den framtida länken av det blågröna stråkets koppling till
Domedeja mosse.
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Möjlig fördelning av våningsantalet inom området, de höga husen konsetreras
utmed stråket och områdens centrala del.
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