“NATUR OCH GRÖNSKA
SOM NÄRMASTE GRANNE”
Ambitionen i detta förslag är att skapa en ny stadsdel som kompletterar
Bjärred och Borgeby och som får orterna att växa ihop. För att skapa ett
Bjärred-Borgeby som är hållbart i framtiden behövs flexibilitet, både i utbud
och utformning. Mångsidighet fyller fler behov som kan variera med tiden.

Närheten till jordbruket förstärks av att de boende på nära håll kan följa
processen och årstidsväxlingarna. I samarbete med bönderna skulle boende
även kunna få ta del av de grödor som produceras i området.

För att stärka sociala kvalitéer skapas gemensamma platser och funktioner som
både de boende i den nya stadsdelen och i resten av Bjärred-Borgeby kan
använda och njuta av. Den nya bebyggelsen möjliggör boende för alla, särskilt
för äldre och unga vuxna.
I förslaget har naturen en stor roll i stadsbilden och skapar styrande karaktärer
för de olika delarna i området, till exempel våtmarken och fruktlunden som blir
en del av av bostadsområdets utformning. Inga baksidor förekommer, utan
bebyggelsen formar medvetet platser för möten och rekreation samt variationer
mellan det offentliga och privata för de boende.
Den ekologiska hållbarheten är central i utformningen. Ekosystemtjänster blir
tydliga inslag i stadsbilden. Dagvattenhanteringen blir en blågrön nerv, centralt
i området, som både ger ekologiska och rekreativa värden. De befintliga
naturtyperna utvecklas och förstärks vilket ger området varierade karaktärer
samt ökad närhet och förståelse för det omgivande landskapet.
DE BOENDE
I Bjärred-Borgeby bor det idag främst barnfamiljer, medan unga vuxna och
äldre ofta väljer att flytta från orten. Den befintliga bebyggelsen fyller idag
mycket av ett specifikt behov – det finns gott om villor och radhus anpassade
för kärnfamiljens livsmönster. För de som inte vill ta hand om ett helt hus finns
få alternativ. Det finns inte heller många bostäder för de som är få i hushållet
eller behöver ett hem som är lättare att sköta eller helt enkelt bara är billigare.
I den nya stadsdelen skapas helt nya boendemöjligheter där naturen skapar
förutsättningar för gemenskap.
GEMENSAMHET
Detta förslag ämnar skapa miljöer som de boende både kan se som sina egna
och dela med sina grannar. Utrymmen mellan husen bildar mötesplatser där
de boende känner sig hemma utan att behöva omgärda sig med en häck. I
de villaområden som redan är väletablerade i området är det vanligt att var
familj har sitt hus med tomt som omgärdas av en häck och därmed blir privata
områden utan insyn eller utblickar. De gemensamma ytor som finns är något
mindre programmerade, och kanske inte lockar starkt när var och en redan har
sin privata oas.
I den nya stadsdelen ska det vara en självklarhet att gå ut, för det ska alltid
finnas olika typer av aktiviteter och mötesplatser att samlas på, eller bara vara
för sig själv. Aktiviteter som exempelvis lek, idrott och odling skapar givna
mötesplatser och kan ge de boende i Bjärred-Borgeby en äganderätt över sina
gemensamma platser.

BEFINTLIG BEBYGGELSE
Bebyggd mark

GRÖNSTRUKTUR
Grönska
Gröna stråk

PERSPEKTIV 1
ÅKERPARKEN

Bjärred-Borgeby är idag en pendlingsort, men med moderna lösningar
kan fler jobba på distans. Aktiva bottenvåningar i flerbostadshus ger både
möjligheter för handel och kontor att etablera sig inom området. Lokaler
som möjliggör flexibla verksamheter såsom exempelvis kombinerat kafé och
kontorsplatser skapar liv och flöden inom området, och minskar pendling
och behovet av bilar för exempel småföretagare och studenter som annars
dagligen behöver söka sig till större närliggande orter

LANDSKAPET

NATURNÄRA
Skånes moderna jordbrukslandskap präglas av monokultur och vidsträckta
fält. Bjärred-Borgeby har små skatter i form av ovanliga naturtyper och
en rik landskapshistoria: något som i förslaget förstärks, synliggörs och
görs tillgängligt. I förslaget utvecklas och förlängs de naturtyper som
redan kan hittas inom tävlingsområdet: sumpskogen, forsythiabuskagen,
fruktträdslunden, ängen och åkermarken. Vi vill att naturen inte ska vara ett
besöksobjekt utan ett levande, påtagligt inslag i vardagslivet. Alla bostäder
har natur och grönska som närmsta granne. Husen ska inte ha en baksida
– de ska ha sidor som vetter ut till olika upplevelser.
Med inspiration från de historiska långsmala åkerflikarna ska olika
naturtyper samsas och skapa ett mångsidigt mosaiklandskap tillsammans
med husen.

NATUR OCH PARK

Genom området går gröna och blå stråk som knyter an till och förstärker
befintliga stråk som finns i Bjärred-Borgeby. Dessa skapar goda
förbindelser inom området och förstärker Bjärred-Borgebys gröna nätverk
i sin helhet. Särskilt viktiga blir kopplingarna som flätar ihop Bjärred och
Borgeby, och de som leder vidare till viktiga målpunkter som exempelvis ner
till havet och in till Flädie.
TRAFIK
Trafikutvecklingen går idag mot att fler använder sig av klimatsmarta
och gemensamma lösningar – fler använder kollektivtrafik, cykel och
bilpooler. Bjärred-Borgeby är idag ett biltätt område, kanske på grund av
få alternativ. Förslaget skapar goda förbindelser för cykel och buss, såväl
inom området som till de omgivande stadsdelarna. Med den kommande
tågstationen i närliggande Flädie tror vi att många fler kan komma att
använda cykel. Och varför inte med en pool av elcyklar? Genom att
skapa möjligheter för fler boende att på ett snabbt, enkelt och miljövänligt
sätt ta sig dit de vill, när de vill, blir det busenkelt att göra ett bättre val.
Parkeringen sker främst längs lokalgatorna och parkeringstalet är satt
till 1,0 i detta förslag, just på grund av områdets föreslagna struktur och
kollektivtrafiksvänliga läge.

FUNKTIONER
Skola
Handel
Rekreation
Servicehus

INRAMANDE BEBYGGELSE

VÄGNÄT
Huvudväg
Lokalgata
Gång- och cykelväg

ÅKER TILL BJÄRRED

BÄ
EN
RK
PA
CK

RK

ÅKERPA

OENDE

ÄLDREB

KI
KER

Å

SKOLA

LEN

DESIGNPARAMETRAR

BUSSHÅLLPLATS

1: Koppla samman och förläng
liknande naturvärden och typologier
2: Grönområden skapar tydliga rum
3: Bebyggelsen är dubbelsidig och knyter an till olika
naturtyper och erbjuder boende med naturen in på knuten
4: Varierade hustyper och bostadstyper för att passa olika
behov och för att skapa variationer i stadsrummet
5: Anpassning efter dagens och framtidens klimat med avseende
på dagvattenhantering och möjlighet att leva klimatsmart
6: Boende för personer av olika ålder, inkomst, ursprung och kön
7: Husen placeras så att det uppstår halv-offentliga och
offentliga rum för rekreation och möten
8: Bebyggelse vid gator skapar hemtrevliga rum på
fotgängarnas villkor
9: Grönstrukturen bryter upp bebyggelse och
skapar rekreativa och ekologiska
kopplingar
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ILLUSTRATIONSPLAN
SKALA 1:3000

PRINCIP LANDSKAP

SKAPA MÅNGFALD AV NATURTYPER OCH BRYT UPP MONOKULTUR

KLIMATANPASSNING
Den nya stadsdelen utformas för att kunna utvecklas och anpassas till det
klimat som framtiden kan komma att erbjuda. Landskapskilarna ska inneha
en stor biologisk mångfald och erbjuda hemvist till många arter. System för
dagvatten ska vara en naturlig del av landskapsgestaltningen och både ge
resiliens vid större vattenflöden och vara en intressant naturupplevelse för
de boende. Uppsamling av dagvatten kan ge möjlighet till en bred variation
av naturtyper. Detta förstärker och utvecklar de befintliga våtmarkerna och
dammarna och återskapar naturtyper som historiskt har funnits på platsen.
Husen, naturen och bebyggelsestrukturen skapar goda mikroklimat.
Flertalet ekosystemtjänster tar plats i stadsdelen, varav många blir synliga
och bjuder in till deltagande från de boende. Gemensamma odlingslotter
och trädgårdar skapar en mångfald av växter som inte bara ger närodlad
mat för de boende i Bjärred-Borgeby utan och ger goda förutsättningar för
pollinerare och andra insekter och djur.

BOSTADSOMRÅDE MED GEMENSAMHET SKAPAR SOCIAL HÅLLBARHET

GÖR MARK TILLGÄNGLIG FÖR BOENDE OCH REKREATION

Åkermarken kring Bjärred-Borgeby räknas som den bästa i Sverige.
I framtiden vet man inte om den kan behöva nyttjas och därför finns
värde i att bevara den. I förslaget föreslås att åkermarken flikas in i
bebyggelsen. På så vis bevaras marken och de boende får närhet till ett
aktivt brukslandskap som förändras över årstiderna. Vid utbyggnaden av
stadsdelen är det lämpligt att planera så att onödig kompaktering av jorden
kan undvikas.
AKTIVITET
Naturen mellan husen ska erbjuda aktiviteter och mötesplatser för de
boende, både från det nya området och från resten av Bjärred-Borgeby.
Från de privata villaområdena kan också komma behov av gemensamma
ytor och aktiviteter. Det ska finnas plats för kulturella event, gemensam
odling, stora ytor för lek och fri idrott. Det ska finnas aktiviteter som tilltalar
olika grupper av människor – det ska finnas tillgängliga aktiviteter som
många kan finna nöje och tillhörighet i. Det ska finnas något att göra
året om, oavsett årstid. De gröna stråk som sluter an till området ska
kopplas ihop till en större helhet. Den som följer ett stråk ska komma vidare
någonstans till ett intressant mål.
I förslaget rinner en kilformad aktivitetspark, Bäckparken, från norr till
söder ned till den nya stadsparken, Holmparken. I dessa infogas varierade
aktiviteter och mötesplatser med goda utblickar över det omgivande
landskapet.

BLÅ OCH GRÖNA STRÅK SOM KOPPLAR IHOP OMRÅDET MED OMGIVNINGEN
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PRINCIP BEBYGGELSE

BEBYGGELSE
Bebyggelsestrukturen är inspirerad av den klassiska skånelängan
med sitt ombonade, slutna gårdsrum. För att skapa en dynamisk och
upplevelserik stadsdel blandas bebyggelsen inom kvarteren, både i
boendeform och hustyp. Olika stilar, höjder och upplåtelseformer får
samsas inom kvarteren för att skapa en händelserik och karaktärsstark
helhet.

NORR

Hushöjderna föreslås bli som högst i områdets centrala delar och
lägre i områdets norra delar samt i kantzonerna för att bättre knyta
an till den befintliga låga villabebyggelsen i grannområdena. På
innergårdarna skapas mikroklimat som ger vindskyddade, soliga
platser för de boende.

SYD

SKÅNELÄNGAN

UTDRAGEN

MIXAD BEBYGGELSE

UPPDELADE KVARTER

BEFINTLIG
BEBYGGELSE

MIKROKLIMAT

Kvartersstrukturen bryts upp av gröna kilar som flödar ut från
de större naturområdena i stadsdelen, och består av åkerkilen,
fruktträdskilen samt våtmarkskilen. Dessa skapar viktiga kopplingar
genom området samtidigt som de luckrar upp bebyggelsen och både
gör den mer hemtrevlig och orienteringsbar. De två huvudsakliga
typologierna i bebyggelsen blir villor och radhus samt flerfamiljshus
som får blandas friskt inom kvarteren.
UTBYGGNADSORDNING PÅ LANDSKAPETS PREMISSER
Bebyggelsen med tillhörande gaturum byggs etappvis under en
period av 20 år. I etapp 1 anläggs områdets gröna långsträckta
rum som består av en kil i norr, Bäckparken som mynnar ut i den
nya stadsparken, där även en kulturpaviljong uppförs. Stadsparken
med sina stilliserade åkerholmar blir en grön entré till Bjärred
Borgeby och anläggs först ur etableringssynpunkt för den kommande
grönstrukturen. I etapp 2 bebyggs kvarteren närmast centrum med
tillhörande lokalgata från Västanvägen. Etapp 3 fokuserar på
bebyggelse och koppling mot Norra Västkustvägen med förskola, där
Bäckparken ges en tydlig inramning. Även kompletterande byggnader
anläggs längs Löddesnäsvägen. I den slutgiltiga etapp 4 anläggs
områdets norra del längs Domedejlavägen med äldreboendet som
blickar ut mot det rogivande åkerlandskapet.

BEFINTLIG
BEBYGGELSE

BEBYGGELSENS HÖJD ÄR LÄGRE MOT BEFINTLIGA BOSTADSOMRÅDEN OCH HÖGRE I OMRÅDETS MITT

Privat gård

SAMMANSTÄLLNING BYA OCH BTA
Bebyggelsen föreslås bestå av en variation av typologier i olika
våningsantal om 1-2 våningar, 2 våningar samt 4-5 våningar. Total
BYA för bostäder är i detta förslag 62.500 kvm, och total BTA är
145.000 kvm.
Halvoffentligt
gaturum
Offentlig park
FLERSIDIG BEBYGGELSE SOM VETTER MOT PRIVATA,
HALVOFFENTLIGA OCH OFFENTLIGA PLATSER

FLERFAMILJSHUS

VILLOR/RADHUS

TYPOLOGIER I BEBYGGELSE MED GÅRD OCH FÖRGÅRDSMARK MOT
PARK ELLER GATA

PERSPEKTIV 2
BÄCKPARKEN
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