ARKITEKTTÄVLING - FRAMTIDENS BJÄRRED
ANALYS

Mötet mellan Fjelievägen och Österleden är den
mest centrala platsen i Bjärred med kopplingar till
gamla Bjärred/Lomma, Lund/E6 söderut och E6
norrut.
Förslaget syftar till att dels minska mängden
biltraﬁk genom nya kopplingar öster och norr
över och dels skapa ett bättre sammanhang med
den beﬁntliga orten genom att ﬂytta rondellen
norröver och låta nya rumsliga samband söka sig
in i de gamla delarna. Den nya entrén, med
minskad traﬁk, kan förstärka det gamla
centrumhuset, när/om det utvecklas, eller överta
rollen som samlande nav i Bjärred.
Med det nya rekreationsområdet skapas en ny,
grön ”lunga” som både tydliggör gränsen mot
Borgeby
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Domedejle mosse blir navet i hela grönstrukturen
som sträcker sig från Lödde å och havet till det
nya rekreationsområdet i öster. Med det nya
grönområdet skapas en ny, grön ”lunga” som
tydliggör gränsen mot Borgeby och också bjuder
in hela Bjärred för informella möten mellan
människor som bidrar till den sociala
hållbarheten. Domedejle mosse utvecklas och
görs mer tillgänglig för medborgarna med
ekologiska korridorer. Den knyts till
rekreationsområdet med ett nord-sydligt
grönstråk som placeras centralt i området och
delar sig vid förskolan och äldreboendet mot öst
och väst och inkorporerar Plommonskogen i
grönstrukturen. Norr över kopplas mossen till
Lödde å. Mossens damm förbinds med den
sydöstra dammen med en bäck längs med
grönstråket mot entréhusen. Dammen vid Otto
Pers gård kopplas till en ny damm vid
entréhusen. Båda dammarna kommer att ha en
funktion i det lokala omhändertagandet av
dagvattnet. Kompensationsområdet med sin nya
parkfunktion förbinds ihop med idrottshallarna
och fotbollsplanerna norr om österleden, som
kommer att få en betydligt lägre belastning i och
med den direkta kopplingen ner till Fjelievägen.
Alla möten mellan gång-/cykeltraﬁk och bilvägar
är förhöjda med hastighetsdämpande åtgärder.
Två nya GC-vägar från norra och södra Bjärred
mot den planerade Pågatågsstationen i Flädie.
Ny, rakare, dragning av beﬁntlig GC-väg mot
Flädie.
Kollektivtraﬁk; Regionbuss 137 med stopp vid
tilltänkta Pågatågsstationen i Flädie med samma
linjedragning som idag. Vidare utredning bör
undersöka alternativet med dragning genom
Flädie till stationen.
Biltraﬁk; Kommunikation öster ifrån, Lund, E6,
mot Borgeby ska med fördel kunna ta den nya
vägen strax utanför Bjärred. Den nya vägen
avlastar rondellen mer väster ut och minskar
traﬁkbullret vid entréhusen. Entrébyggnaderna, i
4-6 våningar, längs med Fjelievägen fungerar
som bullerskärmar åt de bakomliggande husen.
De ﬂesta motorfordon i framtiden kommer att
vara eldrivna och tysta. För att ytterligare minska
traﬁken på Fjelievägen skapas en ny koppling
från områdets norra del ut till E6 norrut.
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Planen delas in i fyra olika områden med
skilda karaktärer; Entréhusen,
Lamellhusen, Låghusen och de friliggande
Villorna.
Entréhusen runt den centrala traﬁkplatsen
får en verksamhetsprägel över sig, lamellhusen utnyttjar havsutsikten, låghusen har
karaktären av tät småstad med närhet till
grönskan och villorna har generösa tomter
för umgänge och grillpartyn.

ENTRÉHUSEN
REKREATIONSOMRÅDET

LAMELLHUSEN

En ny förskola placeras där gångstråket
från mossen delar sig, och kopplar, öster ut
mot rekreationsområdet samt västerut mot
havet. Förskolans viktiga läge ger möjlighet
till samnyttjande av lokalerna och kan
integreras som en självklar del i samhället.
Ett äldreboende får en central placering där
Fjelievägen möter Norra Västkustvägen. I
bottenvåningen ﬁnns plats för handel och t
ex kafé- eller restaurangverksamhet vilken
kan samordnas med äldreboendets behov.
Gården, med utblick österut mot det nya
rekreationsområdet kan användas av både
äldreboendet och de olika verksamheterna.
På våningarna ovanför huserar
äldreboendet med två avdelningar.
Totalt inrymmer förslaget ca 28 500 m2 BYA
/ 81 000 m2 BTA
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ENTRÉHUSEN

UTSIKT MOT
DET STORA ÖPPNA
LANDSKAPET

PRINCIPSEKTION ENTRÉHUSEN

VOLYMILLUSTRATION

LAMELLHUSEN

PRINCIP UTFORMNING HUVUDGATORNA

ENTRÉHUSEN
En tydlig gräns mellan byn och naturen
skapas med entréhusen som står upphöjda
på pelare för att erbjuda utblickar i
landskapet öster ut mot det nya
rekreationsområdet.

ILLUSTRATION
GATA VID HÅLLPLATS

LAMELLHUSEN
Lamellhusen ligger i en solfjäderform öppnande sig mot havet väster/söder om Fjelievägen och
får upp till 6 våningar mot vägen och 2-3 våningar mot beﬁntlig bebyggelse. Placeringen av
husen i solfjädersform låter solljuset söka sig längre in i området, till förskolan, äldreboendet och
radhusen. För att tydliggöra kopplingen till ”gamla” Bjärred och havet får ﬂertalet lägenheter
havsutsikt.

PRINCIPSEKTION HUVUDGATORNA

ÄLDREBOENDE

PRINCIPSEKTION
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LÅGHUSEN

LÅGHUSKVARTEREN
Bebyggelsen som ligger inne i
området är skyddad från
genomfartstraﬁk och får en
närhet både till Domedejle
mosse och rekreationsområdet
i sydost.
Husen kan vara radhus eller
mindre ﬂerbostadshus i 2-3
våningar.
Gaturummen är intima med en
privat zon närmast
byggnaderna. I gaturummet
samsas gång- och fordonstraﬁk
på fotgängarnas villkor.
På husens baksida ﬁnns de
privata trädgårdarnas grönskande uterum.
Parkeringsplatser göms mellan
byggnaderna.

ILLUSTRATION GATUMILJÖ

BOSTADSGATA

BOSTADSGÅRDAR

BOSTADSGATA

PRINCIPSEKTION LÅGHUSKVARTEREN

Måttreferensbild från Köpenhamn

VILLORNA
De friliggande villorna ligger i områdets norra del och
har något större tomter samt närheten till Lödde å och
Gyllins ängar. Detta kompenserar det relativt stora
avståndet till kommunal service och handel.
En ny förbindelse norröver till traﬁkplats Borgeby
skapas.
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