BJÄRREDS KILAR
“Nästa: Flädie”. En förinspelad röst annonserar
att du snart är framme. När dörrarna öppnas
strömmar högsommarvärmen in i den luftkonditionerade vagnen. De senaste veckornas värmebölja gör sig påmind och du går, lite motvilligt, ut
i det bländande solskenet. En eldriven och självkörande anslutningsbuss – slutstation Bjärred
centrum – väntar på passagerare och du kliver
på. Storstaden som du nyss befann dig i känns
avlägsen när din blick löper längs det öppna
skånska landskapet. Vägen kantas av prunkande fält och odlingar. De flesta grödor är välbekanta – vete, raps, potatis, kål och betor. Bland
nykomlingarna lyckas du identifiera aprikos,
persika och vindruva. “Något gott ska väl värmen
föra med sig”, tänker du medan utsikten genom
fönstret byter skepnad. Landskapet blir vildare,
våtare och mer varierat. Från ena sekunden till
den andra så befinner du dig i en aktiv urban miljö där den omgivande naturen, genom långa kilar
gör sig påmind.
Välkommen till Bjärred! Året är 2040. På drygt
tjugo år så har denna skånska ort blivit en ännu
mer attraktiv del av Öresundsregionen. Staden
kan nu stolt visa upp en stadsdel som redan från
början tog hållbarhetsfrågor på allra största
allvar. En stadsdel som föredömligt har inkorporerat, testat och formats av nya rön, teknik och
lösningar.
[attraktivitet]
För Lomma kommun har vattnet, Öresund, traditionellt sett agerat som en av de stora attraktionskrafterna. Kommunens stränder, bryggor
och kallbadhus attraherar såväl lokalbefolkning
som långväga gäster. Inte minst gäller detta för
centralorten Lomma, där stadsdelen Lomma
Hamn, som uppförs i skrivande stund, förstärker
och cementerar stadens relation till havet.
Systerorten Bjärred saknar inte maritima naturvärden – även här hittar vi ett rikt strandliv för
såväl människor som djur och växter. Men till
skillnad från Lomma så ligger Bjärreds planerade utbyggnad inte mot havet, utan in mot land.
In mot de öppna skånska landskapen, inkilat
mellan skog och åker. Vi väljer att se detta “inåtvändade” som en möjlighet. Istället för att
kämpa oss upp till havsutsikter så föreslår vi att
maximera de naturvärden som platsen ger starkast förutsättningar för. Naturvärden som, om
de nyttjas på rätt sätt, är minst lika attraktiva
som de närheten till havet ger. Tävlingsområdet
bjuder redan idag på en mångfald av naturupplevelser – från kojbygge i Domedejla mosses vildvuxna skogar, via en picknick i Plommonskogens
glänta och till skridskoåkning på dammarna i
söder. I vårt förslag får dessa, och många fler, naturupplevelser en central roll då platserna som

ger förutsättning för dem inte bara bevaras, utan
förstärks och tillåts att infiltrera såväl ny som
befintlig stadsstruktur.
Men det är inte bara naturen som lockar här i
Bjärreds nya stadsdel. Den byggda miljön inbjuder, både vad gäller byggnader och stadsrum,
till en på en och samma gång varierad som sammanhållen upplevelse. Träbyggnadernas materialitet och färgskala är genomgående medan
höjd, volym och utförande växlar. Taklandskapets
flörtar med den ikoniska skånelängans sadel,
men undviker med hjälp av ett mer modernt och
varierat formspråk att bli allt för nostalgisk. Den
relativt täta strukturen ger upphov till såväl större som mindre urbana mellanrum, vart och ett
utformat med människan i åtanke.
[hållbarhet]
Apropå urbana mellanrum så är dessa inte bara
attraktiva på ytan. Vårt förslag innefattar en första utredning för hur vi kan säkra utomhuskomforten på dessa platser. Att redan i detta tidiga
skede och med en evidensbaserad metod låta
sol-, väder- och vindförhållanden påverka stadsdelens utformning anser vi är ett måste för att nå
den höga ambitionsnivå som kommunen ställt
upp vad gäller hållbarhet.

Faktum är att det i sig kan ses som ett resultat av
innovation. Genom att redan i gestaltningsprocessens inledande skede implementera digitala
analysverktyg så har huskroppar, gator och andra
mellanrum optimerats för att bäst besvara parametrar såsom BYA/BTA, vind, sol och utomhusklimat. Att använda dessa verktyg i ett så pass
tidigt skede ger goda förutsättningar inför kommande planprocess.

anpassningsbart yttre) snart nog kommer att bli
en branschstandard. Mycket annat är än så länge
höljt i dunkel. Oavsett hur framtidens teknik ser
ut så kan den antas bygga på redan existerande
teknik och infrastrukturella system. Vårt förslag förlitar sig därför inte på specifika tekniska
lösningar. Istället ser vi till att tillhandahålla en
basstruktur som är tillräckligt robust för att kunna möta framtidens förutsättningar. Förslaget
saknar för den sakens skull inte innovationskraft.
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[nuvarande förhållanden]
Tävlingsområdets attraktiva läge, naturskönt beläget mellan Bjärred och Borgeby längs två av huvudinfarterna till Bjärred, är idag underutnyttjat. Exploateringsbar areal är stor men riskerar att ytterligare försvåra gröna korridorer
mellan befintliga naturområden.
Bjärreds Kilar
Flädie Stn

d
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Bjärred Centrum

Varken ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet kan i ett sådant här ambitiöst projekt tillåtas
att nedprioriteras. Den traditionella uppdelningen av dessa till trots, så är det i symbios med
varandra de är som starkast. En lokal och hållbar
energiutvinning baserad på solceller ger inte
bara besparingar vad gäller utsläpp utan också
vad gäller kronor. Ett öppet dagvattensystem
minskar inte bara risken för översvämningar utan
kan också bidra med attraktiva, aktiva och mångfacetterade publika rum, tillgängliga för alla.
Publika rum som i sin tur stärker de ekonomiska
förutsättningarna för lokala verksamheter.
För att säkerställa att dessa höga hållbarhetsambitioner delas av såväl denna som kommande
generationer av Bjärredsbor föreslår vi även en
rad pedagogiskt inriktade åtgärder. I tävlingsområdets norra del finner vi exempelvis en allmän
vinodling. Här ges intresserade invånare inte bara
möjlighet att ansvara för en vinrad, utan får förhoppningsvis också upp ögonen för den oroande
klimatutveckling som gjort det möjligt att odla vin
på dessa breddgrader.
[innovation]
De senaste tjugo åren har vi bevittnat en otrolig
teknisk utveckling inom hållbarhet. De kommande två lär inte bli sämre. Vi kan vara ganska
säkra på att tak med solceller (tack vare en ökad
effekt, billigare produktionskostnad och ett mer

[natur och omgivning infiltrerar]
Vi låter den exploateringsbara arealen formas och infiltreras av sin omgivning.
Naturområden och blå struktur binds samman, ansluter till befintliga gröna
korridorer och bildar landskapskilar i stadsnätet. Sportområdet i öster breder
ut sig och formar en aktiv kil som sträcker sig ända in i det nya områdets hjärta.

Lomma Hamn

Lomma Stn

Lomma Centrum

Malmö

BJÄRRED 2040

introduktion

[trafik och transport]
Rondellen blir en korsning och infartsvägar rätas ut samt sänks till marknivå där
så behövs. Dessa agerar i dagsläget starka barriärer, tillåter allt för snabb trafik,
prioriterar bilar och skulle omöjliggöra en sömlös urban vävnad. Nya huvudvägar
bildar ryggrad till ett rutnät av lokalvägar som tillåter ytterligare sammankoppling till befintlig infrastruktur samt delar in den exploateringsbara ytan i kvarter.

[fotgängare och cyklister]
Ett finmaskigt nät av cykelbanor och gångvägar kopplar samman viktiga
punkter inom och utanför tävlingsområdet med varandra och bryter upp kvarteren i mindre volymer. Inom naturområden övergår nätet till att utgöras av
spänger och stigar. Det lokala cykelvägsnätet binds samman med det regionala vilket förenklar cykelpendling till den framtida tågstationen i Flädie.
Antal

BRA

BRA/BTA

Ljus BTA

2 ROK

200

60

0,75

16 000

3 ROK

400

75

0,75

40 000

4 ROK

300

100

0,75

40 000

5 ROK

200

120

0,75

32 000

Förskola

8 avd.

1 600

0,8

2 000

Äldreboende

36 lgh

2 400

0,8

3 000

Totalt

1 100 bostäder

133 000 m²

BYA

48 700 m²
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masterplan 2040

[2020]
I den första etappen säkras och bebyggs kopplingen mellan Bjärred centrum
och den nya stadsdelen. Vägnätet blir stadsmässigt och planas ut. Små grönområden av lägre värde som hindrar en sömlös sammankoppling bebyggs.
Återvinningsstationen flyttar in i det centrumkvarterets bottenplan och går
från att vara en otrygg plats till en synlig del av det urbana livet. Radhus
uppförs längs Fjelievägen och Västanvägen för att möta den befintliga bebyggelsen samt definiera en fond för rekreationskilen.

[2025]
I projektets andra etapp påbörjas anläggandet av stadsdelens centrala gröna
och blå stråk, Domedejlastråket, samt dess viktigaste publika yta, Vattentorget. Sex av de mest stadsmässiga kvarteren bebyggs med relativt höga
exploateringstal. Ytterligare radhus uppförs längs tävlingsområdets gräns
mot Västanvägen, för att hänsynsfullt möta existerande småhus. Den blåa
strukturen expanderas inom kompensationsområdet och binds samman med
Vattentorgets damm.

[2030]
I den tredje etappen färdigställs Domedejlastråket och omgivande kvarter.
En förskola samt äldreboende anläggs i anslutning till Plommonskogen för
att underlätta för rekreation respektive naturpedagogik. En allmän plats för
urban odling, odlingskil, anläggs som en förlängning av Plommonskogen.
Radhus anläggs längs Löddesnäsvägen. Den blå strukturen binder nu samman alla dammar och kompensationsområdet har omvandlats till en rekreationskil samt pedagogiskt inriktad våt- och ängsmark.

[2035]
I projektets fjärde och sista fas anläggs aktivitetskilen – en förlängning
av det intilliggande Borgeby IP – vigd åt lek, spontanidrott och umgänge,
samt de kvarter som markerar projektets nordöstliga utbredning. Även i
denna fas används radhus för att på ett hänsynsfullt sätt möta den befintliga bebyggelsen. En allmän vinodling invigs på den öppna ytan norr om
Domedejla mosse såtillvida kommunen inte känner ett trängande behov av
ytterligare bostäder.

MASTERPLAN 2040

BORGEBY

VINODLING

DOMEDEJLA MOSSE

LÖDDESNÄS
DOMEDEJLASTRÅKET

BORGEBY IP

ÄLDREBOENDE
AKTIVITETSKILEN
PLOMMONSKOGEN

År 2040 står då till sist Bjärreds nya stadsdel färdig. Området har tack vare en stegvis utbyggnad
undan för undan funnit sin plats i Bjärredsbornas hjärtan. Det är fortfarande hit som joggarna
kommer för sin löprunda och förskolegrupperna
kommer för att bygga kojor. Men det har blivit så
mycket mer! Nätet av vägar, spänger och stigar
har på ett effektivt, attraktivt och sömlöst sätt
sammanbundit Bjärred med Borgeby. Det ortogonala primärnätet säkerställer (den ökande)
kollektivtrafikens och (den minskande) privattrafikens framkomlighet . Det underlättar också
läsbarheten för de självkörande fordonen, en
nymodighet som de senaste åren har blivit en allt
vanligare syn på stadens gator. Rondellen, vars
utbredning och rurala karaktär hade agerat barriär mellan gammalt och nytt, har bytts ut mot en
trafikljusreglerad fyrvägkorsning – en mer urban
och hastighetssänkande lösning. Norra Västkustvägen och Fjelievägen behåller sin status som
områdets huvudaxlar men rätas ut och sänks till
marknivå för att minimera barriäreffekter, hastighet och antalet otrygga gångtunnlar.

tionskilen, sammanstrålar i områdets mest centrala punkt, Vattentorget.

De sänkta hastigheterna och den påföljande
ökade trafiksäkerheten stärker gång- och cykeltrafikanternas position. Det är deras nät –
ett sammanhängande finmaskigt mönster av
små platser, genvägar och diagonalgator – som
till största del formar stadsdelen. Den grövre
rätvinkliga kvarstersstrukturen bryts av detta
sekundära nät ständigt upp i mindre tomter och
platsbildningar som tvingar ner skalan till den
mänskliga. Det är också med hjälp av detta nät
som stadsdelen sammanbinds med de olika naturmässiga och rekreativa områden som endera
tangerar eller flätas in i bebyggelsen. Tre gröna
kilar: aktivitetskilen, odlingskilen och rekrea-

Men invånarna är mer medvetna än så vad gäller
hållbarhet. Förutom att hållbara lösningar av exempelvis elproduktion, källsortering och dagvattenhantering hålls synliga så lockar stadsdelen
med besök eller aktivt deltagande i en eller flera
av de pedagogiska funktioner som kommunen
stöttar. I bästa läge, i korsningen Norra Väskustsvägen/Fjelievägen, finner vi ett Naturrum i miniformat. Där du kan lära dig mer om traktens flora
och fauna. Om du själv njuter av att få jord under
naglarna är chansen stor att du ansvarar för en
odlingslåda i odlingskilen, eller kanske till och
med tar hand om en vinrad i den allmänna vinodlingen norr om Domedejla mosse.

Dessa kilar och de områden och funktioner som
de agerar förlängning av, bidrar med stadsdelens attraktiva särprägel. Med hjälp av kilarna så
tillåts bebyggelsen att krama om, rama in , skapa
kopplingar till och vända sitt ansikte mot naturen. Kilarna samt övrig tillagd grön och blå struktur sammanbinder i sin tur naturområdena med
varandra och möjliggör en obruten grön väv ända
från Borgeby i öster till stranden i väster.
Invånarna i den nya stadsdelen är väl medvetna
om att deras bostäder har tagit anspråk på högklassig jordbruksmark. Att minimera den byggda
miljöns fotavtryck och minska dess påverkan på
natur och jordbruk är ju en av anledningarna
till att stadsdelen, med Bjärred-mått mätt, är så
pass tät. Men stadsdelen har också visat hänsyn
till det befintliga. Inte ett enda hus har rivits och
den småskaliga bebyggelsen möter aldrig något
storskaligt.
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stad och landskap

STAD OCH LANDSKAP

I Bjärreds nya stadsdel så finns det ingen motsättning mellan stad och landskap, urbanitet
och natur. Vår strategi går istället ut på att dessa
ska förstärka varandra. Det är i de mest centrala
och tätbebyggda delarna av området som de tre
kilarna möts, och kanske där som landskapet
också upplevs som allra starkast. På så sätt sätter vi naturen bokstavligen i centrum.

DOMEDEJLASTRÅKET

AKTIVITETSKILEN

ODLINGSSKILEN

VATTENTORGET

Centralt genom stadsdelen hittar vi Norra Västkustsvägens förlängning, det så kallade Domedejlastråket - ett avlångt stadsrum dit bilar bara
har tillträde på fotgängares och cyklisters villkor.
Här igenom löper områdets primära gröna och
blå strukturer och längs deras väg formas en rad
såväl mindre som större attraktiva stadsrum, rum
som kvarterens innergårdar står i direkt förbindelse med.Det största och kanske viktigaste av
dessa rum är Vattentorget. I den lite större skalan kan torget ses som en nordlig pendang till
Bjärred centrum och ett värdigt avslut på stråket
mellan gammalt och nytt. I den mindre utgör
torget en attraktiv plats för umgänge, torghandel och verksamheter. Det är här som de lokala
odlarna säljer
sina 6.0
grönsaker
och här pendlaren
2.5
2.0
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1.0
1.0
köper sin kaffe på väg
17.0 till den intilliggande bus�stationen.
Direkt söder om Vattentorget, på andra sidan Fjelievägen, breder våt- och ängsmarken ut sig. Det
forna kompensationsområdet är nu ett paradis
för såväl den lokala floran och fauna som den natur- och friluftslivsintresserade Bjärredsbon. Här
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samsas insekter och bin, fåglar och fågelskådare, sniglar och joggare, fiskar och skridskoåkare
om utrymmet.
För att uppmärksamma, informera om och i
förlängningen bevara denna och andra regionala landskapstypers särprägel driver kommunen
tillsammans med SLU Alnarp här ett Naturrum i miniformat. Här finner vi bland annat ett
“showroom” där den senaste forskningen och
rönen inom områden som växtförädling, jordbruk
och biotopskydd presenteras. I den intilliggande
botaniska trädgården kan du lära dig mer om den
lokala floran innan du ger dig ut i naturen.
Centralkvarteret består av tre huskroppar på en
sockel, utformade med hänsyn till vind från väst
och utsikt mot öst. Sockelvåningen förses med
lokaler mot Norra Väskustvägen och rekreationskilen, samt en miniåtervinningscentral. Under
det mellersta husets utkragande del bildas en
allmän cykelparkering i nära koppling till busshållplatsen på kvarterets hörna.
Där det är lämpligt används kantstensparkering
i rad med trädplantering längs gatorna och carport på egen tomt i småhusen. Under etapp 1
och 2 löses parkering i underjordiskt garage för
flerbostadshus. Uppkomsten av självkörande
fordon kan innebära lägre P-tal, samt smartare
parkeringslösning så som centralt on-demand
system. Därför ska det avvaktas med parkeringslösning till etapp 3 och 4.
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[sektion Domedejlastråket 1:400]
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[sektion boulevard 1:400]
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hållbarhet och klimat

VIND

KLIMATPÅVERKAN /LCA
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Uppskattning av de lokala vindförhållandena och kritiska vindriktningar

Fig. 2 visar vindrosorna för de två närmaste vindstationerna, Lund öster om Bjärred och
Oskarsgrundet (i Öresund) sydväst om Bjärred. Även om vindrosorna är olika, framförallt vad
gäller vindhastigheten men även vad gäller vindriktningen, så antyder de att de dominerande
vindriktningarna är väst, sydväst, syd och ost.

[koncept vindtunnelsimulering]

Trots sin centrala placering är Bjärred centrum relativt nära såväl Öresund (i NV, V, SV och S)
samt öppet landskap (i N, NO, O och SO). Vindförhållandena för Bjärred centrum har tagits fram
enligt Glaumann och Westerbergs (1988) metod. Med denna metod används basvindhastigheter,
vilka i princip reprenterar vindhastigheten på öppet hav, vilka reduceras beroende på markytans
råhet (ju mer träd och byggnader desto större råhet) för olika vindriktningar. Beräknad
medianvindhastighet (den ”mest typiska vindhastigheten”) för olika vindriktningar visas i tabell
1.

Lund 1961-92

Oskarsgrundet 1985-99

[vindros Lund resp. Öresund]

Fig. 2. Vindrosor (frekvens av olika vindriktningar och frekvens av hastigheter för dessa
vindriktningar) för Lund (1961–92) och Oskarsgrundet (1985–99) i Öresund. (Källa: SMHI)

Skåne är känt för sina starka vindar. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vindförhållandena
redan tidigt i utformandet av stadsmiljöer. Utomhuskomfort är en avgörande faktor som hjälper oss att gestalta publika utrymmen utifrån
människans trevnad, där både vind och solstrålning spelar viktig roll. En övergripande studie av
vindrosor för Öresundsregionen visar dominerande vindriktning från väst, sydväst och söder.
En utredning för Bjärreds centrum framtagen av
Lunds universitet visar på liknande resultat. Vår
uppgift blir att med hjälp av den byggda miljön bryta upp starka vindar för att åstadkomma
lugnare vindförhållanden på innergårdar, gator
och Vattentorget. För större öppna ytor kan dock
något högre luftrörlighet vara önskvärd, speciellt
under varma sommardagar.

m/s

tet är tydligt i den detaljerade simuleringen (fig.
4). Relativt lugna vindförhållanden skapas på
Vattentorget, innergårdar och de flesta publika
miljöer, även vid 18 m/s västanvind. Vindhastigheter över 4 m/s kräver vindskydd och är redovisade i orange och rött. Plommonskogen är inte
inräknad i simuleringen och kommer med sin
täta grönska att skapa ännu lägre värden.
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[vindros Köpenhamn]

Vid fortsatt projektering ser vi det som en självklarhet att denna schematiska studie ytterligare
detaljeras, och på så sätt kan bidra till och informera slutgiltig detaljplan.

En enklare CFD-simulering på konceptuell nivå
visar att långa gator och kvartersbildningar i
vindens riktning orsakar höga hastigheter vilket
inte är önskvärt (fig. 1). Vi har därför valt att begränsa antalet väst-östliga gator, samt att jobba
med avlånga kvarter i tvärgående riktning (fig.
2). För att hantera starka vindar från flera håll
skapar vi i nästa steg än bättre förutsättningar
genom att vrida upp strukturen. Den öst-västliga
kopplingen (två kilar) får en bredare profil vilket
minskar hastigheten ytterligare (fig. 3). Resulta-

m/s
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[CFD-simulering vid 18 m/s västervind]

0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°

Vindhastighet (10 m höjd)
4,2 m/s
4,4 m/s
4,1 m/s
3,8 m/s
4,6 m/s
6,0 m/s
5,9 m/s
3,9 m/s

SOL

Att minska utsläppen har länge stått i fokus
för allt hållbarhetsarbet. Men det är också
viktigt att diskutera hur vi ska hantera det
koldioxidöverskott som redan har släppts ut
i atmosfären. Ett naturligt och enkelt sätt att
lagra kol är genom att plantera träd och utöka
skogar, en resurs som vi i Sverige har gott om
och besitter stor kunskap om. Byggnader och

45 220 ton

stadsdelar i trä kan agera som stora kolbatterier för att få ner CO2 nivåerna. Vi föreslår en
trästad som uppförd i KL-trä, massivträ och
limträkonstruktioner. Förslaget är utformat
på så sätt att det är genomförbart oavsett
byggteknik. En stadsdel helt i trä skulle däremot innebära en stor miljönytta. Sverige har
en uråldrig och stark träbyggnadstradition,
där det skånska korsvirkesbyggandet kan ses
som en av grundtyperna. De senaste åren har
explosionsartad utveckling skett på området.
Numera är det möjligt att bygga ekonomiskt
hållbara flerbostadshus av hög arkitektonisk
kvalité helt i trä.
Jämfört med en stål- och betongbyggnad så
kan besparingar på 340 kg CO2e/m² Atemp
göras för en träbyggnads livscykel, om vi inkluderar den kollagringseffekt som användandet av råvaran innebär. Utöver detta kan stora
ekonomiska besparingar göras tack vare ett
minskat transportbehov och en ökad byggtakt.

Mindre utsläpp för LjusBTA jämfört med stål-/betongbygge.
340 kg CO2/Atemp m² besparing inkl. kollagringseffekten

Tabell 1. Uppskattad medianvindhastighet för Bjärred centrum för olika vindriktningar beräknad
enligt Glaumann och Westerberg (1988).
Vindriktning
Norr
Nordost
Ost
Sydost
Syd
Sydväst
Väst
Nordväst

Diskussionen om hållbarhet i byggbranschen
är allt för fokuserad på energianvändning och
nedströms miljöpåverkan (i drift) och försummar uppströmseffekten (i produktion). Detta
trots att det enligt senaste forskning framtagen av IVL och KTH, står klart att byggnadens
uppströms miljöpåverkan uppgår till 62% av
totalen under en 50 års period. Energianvändningen under driftskedet ger även den en stor
klimatpåverkan men varierar stort beroende
på val av el- och fjärrvärmemix. Med ett energiscenario med låg andel fossila bränslen, ett
troligt sådant om vi ska lyckas nå de nationella klimatmålen som vi har år 2040 då stadsdelen står färdig, är det av mycket stor vikt att
tänka på ingående material och metoder.

Motsvarande 9 310 ton baserad på
70 kg CO2/Atemp m² besparing exkl. kollagringseffekten

= 9800

/år

motsvarande besparing
om 9800 personbilar inte kördes på ett år
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Dagsljus och solstrålning är en av de viktigaste faktorerna för en lyckad stadsplan, särskilt i ett nordiskt klimat. Vi har gjort en solstudie som visar antal timmar med solstrålning för varje punkt i planeringsområdet. Resultatet visar en
jämn fördelning av dagsljus mellan olika kvarter/hus samt en optimal placering
för torget med goda solförhållanden och lugn luftrörlighet. Förskolan och äldreboendet är placerade strategiskt i närheten av Plommonskogen som bland annat
skapar en naturlig avskärmning för de äldre och barn.

kWh/m²

Solen är också viktig som energikälla för att ett fossilfritt Sverige ska bli verklighet. År 2040, samma år som detta projekt ska vara färdigutvecklat, ska svensk
elproduktion vara 100% förnybar. Därför är det viktigt att redan nu planera ett
Bjärred drivit av solenergi. Enligt Energimyndighetens energikalkyl, har en genomsnittlig bostad i Lomma kommun ett energibehov av 8 240 kWh/år, om den
skulle värmas upp av direktel. Om 50% av byggnadernas tak täcks med dagens
solceller, skulle vi kunna uppnå hela 43% av planområdets energibehov. Vid 70%
andel solceller på tak och passivhusstandard är det möjligt att vara helt självförsörjande på el.

timmar

[solstrålningsros Köpenhamn]

[vintersolstånd]

[vår-/höstdagjämning]
Årlig solstrålning

3,1 MSEK
Mindre driftkostnader per år för boende
baserad på dagens elpriser.
Motsvarande ca 2 800 SEK per bostadsenhet.

[sommarsolstånd]

Verkningsgrad

Årlig elproduktion

Elpris

Ekonomisk effekt

solceller

1m² solcell

sept. 2018

1 m² solcell

980,3 kWh/m²

18 %

176,5 kWh

ca 71 öre/kWh

ca 125,32 SEK/år

Total BYA

Andel solcell på tak

Area solceller

Årlig elproduktion

Ekonomisk effekt

ca 48 700 m²

50 %

24 350 m²

ca 4 297 775 kWh

ca 3 051 000 SEK/år

4,3 MWh

= 43% energibehov

Möjlig årlig solelproduktion
med bara 50% solceller på tak

[elprisutveckling södra Sverige enligt Vattenfall]

1/10

80 %
Ökning i byggtakt
jämfört med stål-/betongbygge

MARK

>18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

750<
675
600
525
450
375
300
225
150
<75

Minskade transporter upp till

Energikrav per år

Energibehov

Andel solel

Andel solel

BBR zon IV

Totalt

50 % solceller på tak

70 % solceller på tak

75 kWh/m² Atemp

9 975 000 kWh/år

43 %

60 %

Energikrav per år

Energibehov

Andel solel

Andel solel

Passivhus

Totalt

50 % solceller på tak

70 % solceller på tak

45 kWh/m² Atemp

5 985 000 kWh/år

72 %

100 %

Markanvändning är en viktig hållbarhetsaspekt
då en bebyggelse innebär permanenta modifieringar av vår planets yta. Av den totala byggbara
arean tar vi endast 156 400 m², motsvarande
29 %, i anspråk. En tät struktur frigör mer yta
för grönska och biologisk mångfald vilket ökar
permeabilitet för dagvatten. Vi samlar därför
bebyggelsen i ett centralt läge. På denna yta föreslår vi dessutom 200 fler bostäder än vad som
efterfrågas. Urbaniseringstakten ökar snabbt
och Bjärred, en del av den mycket expansiva
Öresundsregionen, bör vara väl förberett inför
stigande befolkningsprognoser. Vi ersätter delar
av den värdefulla jordbruksmark som planområdet upptar genom att föreslå en kollektiv vinodling på tomten norr om Domedejla mosse.

VATTEN
Det finns tre vattendammar idag på planområdet. Ingreppet innebär mer hårdgjord yta och
mer dagvatten. Dagvattnet från planområdet
samlas,renas och fördröjs i öppna magasin och
ledningar och leds sedan vidare till huvudkanalen längs Domedejlastråket. Kanalen kopplar
samman de tre befintliga dammarna, för att
sedan kunna användas för bevattning av vinodlingen, botaniska trädgården och det öppna
landskapet i sydväst.
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