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Kvartersgradienten från agrar till urban

Agrar Urban

Park, Odling – I den minst exploaterade 
gradienten hamnar lek, odling och rekreation 

i fokus. Parken fylls med lekplatser, 
vattenstråk och odling.

Kolonilott, Villor – Exploateringen minskar 
och strukturen av skånegården blir istället 
en gård med villor, med möjlighet till egen 

odling, gemensamma platser samt kolonihus.

Skånelänga/gårdstun – I den traditionella 
skånska lantgården står gårdstunet i fokus. 

Gården omgärdas av boningshus och stallar.

Radhus, Villor. - Den klassiska skånegården 
omtolkas. Samma struktur används men kring 

den centrala gården ligger nu radhus och 
villor.

Flerbostadshus, Radhus, Villor - Den 
mest exploaterade gradienten skapar många 
olika sorters boendeformer samtidigt som 

den klassiska strukturen bibehålls.

Koncept
Vi utgår från landskapet. Historiska och sentida lager, gamla och nya vägnät, byar och villamattor, våtmarker och 
kuverterade vattendrag. Vi vill skapa en följsam struktur där gårdstunet har en central roll och bokstavligen växer fram 
ur jorden. För att lyckas med det har vi utarbetat tre huvudstrategier.

Kvartersgradienten
För att knyta samman Bjärred, Borgeby och jordbrukslandskapet, har vi tagit fram ett arkitektoniskt verktyg som vi 
kallar Kvartersgradienten. Den tar avstamp i det skånska landskapet, åkrar och fält med kringbyggda gårdstun. Inom 
sina kvadratiska gränser kan vi variera täthet, volym och skala från en rent agrar eller naturlik komponent till ett tätt 
småstadskvarter i Bjärredskala. Systemet kan varieras och anpassas till platsen och mötet med befintliga strukturer, t ex 
småskaligt och uppbrutet mot Löddesnäsvägen, uppbrutet och grönt mot parken, eller tätare och urbant mot centrum 
och Norra Västkustsvägen.

Från trafikrum till gaturum

I dag har vägar, matargator och kringfartsleder en trafikorienterad design med funktion och framkomlighet som 
huvudsyfte. Vägar ligger separerade från bebyggelse och vegetationsridåer skärmar av mötet med tätorten. Det är 
otydligt och avvisande. I vårt förslag omvandlas trafikorienterade vägar till mänskliga gaturum. Mötet med Bjärred 
blir tydligt med bebyggelse och platsbildningar som fondmotiv. Gatan blir en upplevelseresa där ett pärlband av ny 
spännande arkitektur i Bjärredskala leder trafikanten, cyklisten eller fotgängaren naturligt vidare mot centrum. Alla 
trafikslag samsas om gaturummet som blir levande stråk med möjlighet till kommers och skyltlägen.

Ett Röd – grön – blått parkstråk

Genom att skapa ett centralt och genomgående stråk, kan vi omvandla Sveriges främsta åkermark till en park och 
naturrum som kopplar till det omgivande landskapet. Stråket fylls med växlande innehåll som tillmötesgår sociala 
funktioner (röd), gröna park och naturkvalitéer (grön), samt vattenstråk, gölar, dammar och regnträdgårdar (blå). 
Ekologiska och sociala kvalitéer ges olika utrymme längs parkstråket men kopplas samman i en obruten kedja. Vi vill 
skapa en park med kvalitéer som ger Bjärred ett komplement till havet och strandstråket. Stråket har en fundamental 
roll som generator av ekossystemtjänster, som länk mellan Borgeby och Bjärred och som koppling till anslutande gång- 
och cykelstråk och naturlandskap.

Analys
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Mimic

Kvartersgradienten är anpassningsbar avseende riktning, 
skala och densitet. Den kopplar till angränsande 
stadsstrukturer och bildar mjuka naturliga övergångar 
mellan nytt och befintligt. Riktningen utgår från 
intilliggande stadsstruktur och gator och stråk kopplar 
naturligt till omgivningen. Parken blir en grön länk i mötet 
mellan stadsdelarna.

Mobilitet

Trafikdominerade vägar omvandlas till inbjudande, trygga 
stråk för alla trafikslag. GC-stråk, hållplatser och bilpooler 
placeras strategiskt för enkel och hållbar livsstil. Förskola 
och co-working kontor läggs nära kollektivtrafik och 
anslutning till vardagslivets flöden och rörelsemönster.

Gatuhierarki

Nya och befintliga gator ges tydliga roller och karaktär. 
Stadsgatorna - med tydligt definierade gaturum och 
mänsklig skala, Gröna gatan - kantad av park och med stråk 
av regnträdgårdar och biodiken, Bygatan - med bibehållen 
historisk karaktär, Kvartersgator - nya matargator med 
smala gatumått och kansstensparkering, samt Lekgator - 
trygga barnvänliga gator med långsam trafik.

Röd - Grön - Blå struktur

Med jorden och landskapet som utgångspunkt formas 
stadsdelen med maximalt integrerade ekosystemtjänster. 
Genomgående blå struktur med dammar, biodiken och 
regnträdgårdar, gröna multifunktionella strukturer för 
ekologi, odling och upplevelse, röda sociala stråk för 
aktivitet, lek, vila och kontemplation.

VY 1 FLYGFOTO
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Utbyggnadsstrategi

För att nå arkitektonisk höjd, innovationskraft och 
välavvägd platsspecifik skala, krävs en tydligt formulerad 
utbyggnadsstrategi. 
Ett tydligt ramverk av små och stora byggrätter som 
lockar små och stora aktörer på byggmarknaden. Med 
tydligt formulerade markanvisningskriterier, som 
uppmuntrar arkitektur och innovation i rätt riktning, kan 
områdets utbyggnad styras och korrigeras över tid. En 
flexibel metodik som kan anpassas efter nya oförutsedda 
situationer utan att förlora i helhet och harmoni.

Små och stora byggrätter

Kvartersgradientens storlek och uppdelning möjliggör 
att mindre aktörer med innovativa idéer kan ta plats i 
området. Områdets struktur gör att en byggherre kan 
investera i en liten del, dvs i en kvartersgradient. Mer 
kapitalstarka aktörer kan ta större byggrätter, alltså fler 
kvartersgradienter. Genom att erbjuda både stora och 
små byggrätter skapas ett varierat bostadsområde med 
variation i både arkitektoniskt utseende, innehåll och 
bostadstyper.

Markanvisning med urvalskriterier

Vi vill utforma viktiga hållpunkter, urvalskriterier, för att 
säkerställa en hög arkitektonisk nivå, en hög ambitionsnivå 
gällande hållbarhetsfrågor, både sociala och miljömässiga. 
Urvalskriterier ska även öppna upp för nya innovativa 
lösningar. Vår Kvartersgradient ger möjlighet att utforma 
ett kvarter till en ”testplats” för nya lösningar såväl inom 
byggteknik, teknik inom bostaden som nya typer av 
boendeformer.

Resurshantering

För att inte skapa onödiga ytor och bebygga på mer 
mark än vad som krävs är en viktig parameter att kunna 
samutnyttja ytor. Förslag på ytor som kan nyttjas av fler 
aktörer är: 
- Förskolans lokal och gård kan bli samlingslokal och lekytor 
kvällar och helger
- Co-working lokaler kan även inrymma fritidsverksamhet 
och lokaler för läxläsning
- gröna reserver /bevarad åkermark kan bli ytor för urban 
odling
- gaturummen blir gemensamma vardagsrum i mänsklig 
skala. 
Andra parametrar som är viktiga att ha med i området är 
platser för delning av verktyg, återvinningshub osv.

Situationsplan Landskap 1: 3000
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Förklaringar:

1    Stadelstun

2   Kvarterstun

3   Bjärreds Landskapspark

4  Otto Pers Gård

5  Fågeltorn

6  Fågelsjö

7  Co-working byggnad

8  Hållplatser

9  Plommonskogen

10  “Mossen”

11-  Koloni / odlingsområde (reserv 4)

12   Sport/ träning

13   Förskola

14  Äldreboende

FAS 1_Kopplingen till centrum

Områdets södra del som fokuserar på täthet och kopplingen 
till Bjärreds befintliga centrum byggs i fas 1. Bjärred ges 
en tydlig och välkomnande entre som tydliggörs med 
bebyggelse och landskapsparken. Parken som knyter ihop 
bokskogen i söder med Domedeijla mosse i norr etableras 
även i fas 1.

FAS 2_Anknytningen mot havet och norra Bjärred

I fas 2 knyts området ihop med den befintliga villastrukturen 
i nordväst. Viktiga stråk som leder ned mot havet kopplas 
ihop med området och våra kvartersgradienter. 

FAS 3_Sammanlänkande mellan Bjärred och 

Borgeby

Med de mer uppluckrade Kvartersgradienterna kopplas 
Bjärred och Borgeby samman öster om Landskapsparken. 
Hänsyn tas till Borgebys småskaliga bebyggelse med den 
lägre och glesare kvartersgradienten. Landskapsparken 
som breder ut sig i området, från söder till norr, kopplar 
också samman det nya med det gamla.

FAS 4_Reserv

Jordbruksmarken i nordväst ser vi som en reserv. Att 
marken bibehålls som odlingsmark så länge som möjligt 
ser vi som en hållbar och ansvarstagande strategi. Under 
tiden kan marken nyttjas med arrende som koloniområde 
eller urban odling.

FAS 1-4
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Bjärreds landskapspark

Landskapet utvecklas utifrån dess 
inneboende förutsättningar. Jorden på 
plats är vår utgångspunkt, vattendrag, 
gölar och befintlig vegetation hanteras 
varsamt. Vår kvartersgradient ger ett mer 
eller mindre tydligt rutnät som delar upp 
parken i segment. Inom varje segment 
komponerar vi det röd-grön-blåa innehållet 
till en sammanhållande helhet. Det diagonala 
formspråket kommer in för att koppla 
kvarteren i det genomgående stråkets 
riktning.
Innehållet blir en palett av mer tätare 
växtkompositioner, öppna multifunktionella 
ytor för lek, spel, och odling, samt 
regnträdgårdar, svackdiken eller gölar 
med såväl socialt och ekologiskt värde. En 
grundstomme som kan utvecklas efterhand 
i samverkan med boende eller skolor. 
I nordväst börjar parken med öppna 
kopplingar till Lödde å och Skåneleden. 
Skolan bjuds in och färgar av sig, Domedejla 
mosse respekteras och inkorporeras i sin 
helhet.

Det centrala parkrummet blir en attraktion 
och en kvalité för närliggande bostäder 
såväl som boende i Bjärred och Borgeby. 
Den diffusa men svagt skönjbara rutnätet 
ger mjuka gränser mot intilliggande 
bostadskvarter. Parken uppmanar till 
vistelse mellan olika målgrupper vilket ger 
levande och trygga stråk. Mötet med N 
Västkustvägen görs tydligt och markant 
med kopplande arkitektoniska strukturer, 
avsmalnande vägsektion och markerat 
övergångsställe. Parken skall överbrygga 
gaturummet.
Kompensationsområdet i sydöst 
omvandlas till en magisk Bokskog, som 
stöttar det genomgående parkstråket. 
Öppna, sammankopplade gläntor leder 
besökaren till Otto Pers gård och fågelsjön. 
Parken ansluter vidare till anslutande 
jordbrukslandskap, promenad- och 
joggingslingor samt cykelstråk.

Situationsplan Landskapspark 1: 200

MÖTESPLATSER
-felleshus som samlingsplats i parken
-klimatskydd
-växthus/odling
-parken är i direkt anslutning till äldreboende 
& förskola

FLEXIBLA ÖPPNA YTOR
-oprogrammerade sociala ytor för lek, 
spel & möten
-plats för lokala arrangemang
-öppna ytor av varierande material

SKOG
 -jorden som utgångspunkt

-naturligt arturval
-lekvänlig grönska

ÄNG
-biologisk mångfald

-låg skötsel
-upplevelsevärde

VATTEN
-sammanhängade stråk 

för amfibier, fåglar & 
insekter

-lek & upplevelser
-lokalt omhändertagade 

av dagvatten

Sektioner 1: 200

Sektion BB- BygatanSektion AA- Grönagatan

Landskapsparkens palett

VY 2 LANDSKAPSTUN

Förklaringar:

1 Parktun, öppen gräsyta 

2 Kull, pick-nick, pulka

3 Fågelbäck 

4 Våtmark-Groddam

5 Vattenlek-Pedagigik

6 Biodike

7 Felleshus

8 Odling

9 Lekplatser

10 Äng

11 Frukträd

12 Skog

13 Gårdstun

14 Äldreboende
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VY 3 BJÄRREDS ENTRÉ

Arkitektur och Gestaltning

Vår Kvartersgradient knyter är uppbyggt 
kring det centrala gårdstunet som omgärdas 
av olika bostadstyper, såsom villor, radhus 
eller flerfamiljshus. Gradienten varieras i 
täthet, höjd och skala för att möta Bjärreds 
befintliga struktur. I norr mot Löddenäsvägen 
och Borgeby luckras gradienten upp med 
lägre bebyggelse med främst radhus och 
villor. Mot Norra Västkustsvägen ökar 
tätheten och skala för att knyta an till 
Bjärreds framtida centrumområde. 
För att kunna växla mellan en urbanare 
och tätare känsla och en mer uppluckrad 
småskalig identitet har vi förutom att ge 
Kvartersgradienten olika täthet också 
arbetat med husens karaktär. 
Flerfamiljshusen har en urbanare känsla med 
fler våningar, platta tak som ger plats år fina 
takterrasser och indragna takvåningar, som 
möjliggör fin utsikt mot Bjärred nya vyer 
samt den vackra utsikt som redan finns. 
Den småskaligare bebyggelsen med radhus 
och villor varieras också i höjd samt med ett 
varierat taklandskap med solcellsbeklädda 
sadeltak och flacka gröna tak.

Innovationsdriven metod

Kvartersgradienten i sig möjliggör att 
innovativa idéer kan bli verklighet, då nya 
metoder först kan testas inom ett litet 
område/kvarter och sedan spridas till fler. 
Kommunens idé att bebygga området 
under flera år i olika etapper gör också 
att aktuella/uppdaterade lösningar kan 
användas. Olika aktörer med stora och 
små byggrätter kan blandas över området. 
Rationella standardlösningar blir inget 
hinder för varierad stadsbild.

Framtidens Bjärred: Innovation och 

Hållbar Stadsutveckling

För att möta kommande klimatförändringar 
med följande klimatanpassningar och 
kompenseringar vill vi använda verktyg 
såsom FN Global Goals och Smart City 

Sweden.

The Global Goals: 
FN rankar idag Sverige som nummer ett 
bland OECD-länderna (Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling) 
när det gäller att uppfylla FN:s globala 
hållbarhetsmål. I de mål som har författats 
till Agenda 30 finns 17 punkter inom det 
vida begreppet hållbarhet. 
Vi har plockat ut ett antal punkter som vi 
ser viktiga att arbeta vidare med och som 
kan implementeras i Framtidens Bjärred.

Smart  City  Sweden: En plattform som för 

aktörer samman

För att bygga smarta och hållbara städer 
måste många olika processer och funktioner 
harmonisera med varandra. Smart City 
Sweden har detta som sitt arbetsfält – att 
koppla samman relevanta kompetenser 
för att skapa hållbara förutsättningar inom 
bl.a. luftkvalitet, bioenergi, smart mobility, 
avfallshantering, energi och vatten.
Dessa eller liknande verktyg kan användas 
för att utveckla Framtidens Bjärred och 
förstärka Lomma Kommuns redan ambitiösa 
hållbarhetsprofil.

Här är till exempel fem globala mål som vi skulle använda i vårt förslag.

Situationsplan Kvarterstun 1: 400 Översiktlig sammanställning av ytor

Förklaringar:

1 Kvartersgata 

2 Lekgata

3 Stadsdelstun

4 Kvarterstun

5 Gårdstun

6 Förskolegård

7 Bilpool

Flerbostadhus (BTA): ca 46 620 kvm - (BYA): ca 13 320 kvm

Punkthus (BTA): 2 730 kvm - (BYA): ca 910 kvm

Radhus (BTA): ca 35 580 kvm - (BYA): ca 17 030 kvm

Villor (BTA): ca 12 960 kvm -(BYA): ca 6 480 kvm

Total BTA: ca 97 890 kvm - BYA: ca 37 740 kvm 

Generell parkeringsnorm: 0,6    
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Sektion CC- Stadsgatan Sektion DD- Lekgatan Sektion EE- Kvartersgatan


