”STRÖGET”
VISION
•
•

Vi söker
organisk
Vi söker
fortsätta

en lösning där de sammanväxande tätorterna Bjärred och Borgeby bildar en gemensam
str uktur, samtidigt som utbyg gnadsområdet får en egen identitet.
också en lösning där naturen och g rönskan, som idag skiljer Bjärred från Borgeby, får
flöda som en länk mellan åkerlandskapet i öster och kustlandskapet väster.

HUVUDSTRUKTUR
•
•
•

Norra Västkustvägen, som utgör livsner v för både Bjärred och Borgeby återskapas som
sammanhängande livsner v också genom planområdet, där det utfor mas som en tät, traditionell
skånsk bygata. Denna utg ör planens ena huvudaxel, från sydväst mot nordost.
Från det öppna åkerlandskapet i sydost skapas en g rön och blå naturaxel med öppna ytor,
vegetation och vatten till Domedejla mosse, landskapet kring Lödde å och havet i nordväst.
Bebyg gelseaxel n och den blåg röna axel n korsas m itt i byn, som får rikt sammansatta
upplevelsevärden.

NYBEBYGGELSE OCH GRÖNSTRÅK SOM LÄNK MED EGEN IDENTITET MELLAN BJÄRRED OCH
BORGEBY
•

•

I söder knyter den nya bygatan an till Bjärred. För att ge gående och cyklande
ett tr yg gt och attraktivt sammanhang föreslås Norra Västkustvägen ner till Bjärreds
centr um omvandlas till en intim småstadsgata, kantad av bebyg gelse. Ett torg kring
spår vägshållplatsen, där rondellen lig ger idag, knyter samman Bjärred och Borgeby kring
Bygatan.
Om man kommer från Löddesnäs, Bjärreds centr um eller spår vägshållplatsen, rör man sig
naturligt till fots och med cykel längs Bygatan genom planområdet till det fortsatta stråket
genom Borgeby och till idrottsområdet.

UTBYGGNADSOMRÅDET I SITT NÄRREGIONALA SAMMANHANG

•

Från Bjärred och Flädie-Lundhållet cyklar eller går man genom den g röna kilen till
Domedejla mosse, Rutsborgskolan och landskapet kring Lödde å och kusten. Via en bro
över ån nära mynningen når man Vikhög, Barsebäck och Sandskogen.

•

Den mjukt svängda Bygatan genom planområdet kantas av 2-4-våningshus med entréer
från gatan och inslag av verksamheter i bottenvåningen. Från denna gata når man på båda sidor
småbostadsgator, kantade av 1-2-våningshus. Byggnaderna har sadeltak på traditionellt skånskt sätt.
Kring spårvägshållplatsen Ànns inslag av slutna kvarter.

•

Korsningen mellan Bygatan och det nord-sydliga grönstråket utformas för att bli en attraktiv
mötesplats med egen identitet.

Utbyggnadsområde

Järnväg med station

Ev. spårväg, enl. översiktsplaner
och Strukturplan Malmö-Lund
Regionala g/c-stråk

Utbyggnadsområdet mellan Bjärred och Borgeby
Övriga utbyggnadsområden enligt Lomma översiktsplan

SAMMANHANGET MED OMGIVANDE ORTER
•
•

Planområdet lig ger 4 km från Löddeköpinge, 6 km från Lomma och Fur ulund och 7 km från
K ävlinge och Lund. Till Flädie, där det kommer pågatågsstation är det 2,5 km. Detta är bekväma
avstånd med elcyklar. Bjärred och Borgeby har man på gångavstånd.
I vår vision finns en kraftigt förbättrad kollektivtrafik, enligt idéer från Lomma, K ävlinges och
Lunds översiktsplaner och den gemensamma Struktur plan för Malmö-Lundregionen från 2016. Denna
visar spår väg/lightrail Lund – Bjärred, Lund – Hjär up – Lomma och Lomma – Bjärred – Löddeköpinge – Landskrona. Linjerna från Lund, Lomma och Löddeköpinge möts just i planområdet,
där hållplatsläge, också betjänande Bjärreds centr um, för utsätts.
VY TVÄRGATA TILL BYGATAN
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STRUKTURPLAN

TRAFIK- OCH VÄGSTRUKTUR
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Från Österleden dras en ny väg fram till Lundavägen, så att den nuvarande anslutningen i
söder till Norra Västkustvägen och Västanvägen avlastas.
Rondellen i korsningen Norra Västkustvägen / Västanvägen ersätts med en
fyr vägskorsning placerad på en någ ot upphöjd, stenlagd torg yta. Kör ytorna avg ränsas med
pollare och stenläg gningsmönster.
Torget, som utg ör entré både till planområdet och till Bjärred blir en mötespunkt kring
spår vägshållplatsen. Gång- och cykeltrafik följer torgets västra sida och biltrafiken
den östra sidan. Norra Västkustvägen utfor mas som stadsgata från fram till det korsande
g rönstråket och som parkväg fram till Österleden, som får landsvägskaraktär.
Bygatan blir tillfartsgata till utbyg gnadsområdet. Från Bjärredshållet sker infart med bil till
Bygatan inte via entrétorget utan via en tvärgata 50 m norr om torget. Från Borgebyhållet
kör man in på Bygatan mitt emot sporthallarna.
Bygatan utfor mas för låg hastighet och så att den inte inbjuder till ovidkommande
genomfart. Gatan stenläg gs från fasad till fasad, där stenläg gningsmönster, gatuinventarier,
träd m m anvisar plats för biltrafik, parkering, cykeltrafik enligt principen ”shared space”.
Från Bygatan anläg gs mindre tvärgator, bostadsgator. De utfor mas som gångfartsgator
med en eller flera vändplatser och kantas av småhus med entré mot gatan. Parkering
sker delvis på tomten, delvis på mindre gemensamma parkeringsplatser. Dessa kan
antingen utfor mas som delar av stadsr ummet eller omges av murar eller plank så att
de bidrar till att avg ränsa stadsr ummet.
Mindre tvärgående gångstråk förbinder bostadsgatorna. Vid gatornas ändpunkter kan
r undkörningsmöjlighet mellan gatorna för renhållningsfordon m m anordnas.
Cykelstråken ger bekväm förbindelse till Bjärred-Lomma och Borgeby och mot FlädieLund, Löddeköpinge och havet. Genom det nord-sydliga g rönstråket går gång- och
cykelväg och motionsslinga. Vid g rönstråket finns inslag av små punkthus.
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GRÖNOMRÅDEN OCH BYGGNADSSTRUKTUR
Långa bryggan

Till Lomma
Småstadskaraktär, tät trädgårdsstad, bygata,
inslag av verksamheter och service

Genomfartsväg
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Lokal tillfartsväg väg
Övrig bebyggelse, trädgårdsstad,
parkbebyggelse
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Stråket “Bygatan”, delvis utan genomfartsmöjlighet

Sammanhängande natur- och
grönstråk
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Effektivt kollektivstråk. Spårväg har diskuterats.
Huvudstråk för cykeltrafik och promenader
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REFERENSER BYGATA
Vårt förslag är inspirerat av den traditionella skånska och danska småstaden och byn,
som är uppbyg gd kring en central Storgata eller bygata. Detta är det gemensamma
stråket, där man rör sig dagligen, möter övriga invånare, bekanta såväl som obekanta,
får nya bekanta. Här och var uppstår träffpunkter, kanske vid en gatukorsning eller
mindre platsbildning, vid någ ra träd eller där gatan möter natur eller vatten. Butiker,
verksamheter och ser veringar bidrar till stadsliv och mötesplatser. Även i små orter
och i nybyg gda områden är bygatan den bästa lokaliseringen för de verksamheter och
den ser vice som finns. Här illustreras huvudgatans kvaliteter med exempel från någ ra
småstäder och byar.

Ribe i Danmark kombinerar tät stadsgata med
g rönt landskap. Denna gata heter Nederdammen.

Sigtuna, om än inte skånskt, är ett exempel på den lilla småstaden
kring Stora gatan i kontakt med g rönskan bakom husen.

Vollsjös småstadsmässiga huvudgata går till ett
torg. Bakom husen finns g rönskan.

I Smedstorp finns den lilla sling rande skånska bygatan.

Det nya centr umtorget i Lomma har en
skala motsvarande den vi tänker oss på
entrétorget vis spår vägshållplatsen.
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Bebyg gelsen i Lomma hamn
kombinerar småstadsmiljö med tät
trädgårdsstad.

I Löddeköpinge har denna
småstadsinspirerade miljö byg gts.
Idag har vegetation och de boendes
installationer berikat miljön.

Det har gjorts många försök att skapa nya bebyg gelsemiljöer inspirerade av den gamla
småstaden eller byn. Detta gäller både huvudstr uktur och gatur um, och inte minst
kopplingen till landskapet. I många fall blir det rena bostadsmiljöer, men ambitionen
är att ha lokalytor längs gatan. Det kan vara barnomsorg, boendeser vice, små butiker,
hantverkare eller annat. Här visas någ ra exempel. Efterhand blir miljöerna mer levande,
när vegetation, gatumöbler, och de boendes olika initiativ och bidrag kommer.

T. o. m. i det lilla Skåne-Tranås finns en
tätbebyg gd bygata och ett litet torg.

I Barsebäckshamn har denna byliknande miljö uppförts. Vi tänker oss
någ ot liknande vid bostadsgatornas
ändpunkter.

I Østerhøj, Baller up, Danmark har man skapat en tät
småstadskaraktär i anslutning till det g röna landskapet.
Butiker, barnomsorg, skolor, ungdomsbostäder och
gemensamhetslokaler är integ rerade i miljön.
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SITUATIONSPLAN
Huvudgatan sling rar sig igenom den nya småstaden och korsas av det rekreativa natur- och vattenstråket. Huvudgatan är småstadens livsner v, som man passerar på väg till och från bostadsgatorna.
Den ger tr yg ghet, tillhörighet och identitet i en trivsam skala. Den inbjuder till att flanera och stanna
till en stund. På huvudgatan möts man och där finns den lokala ser vicen och verksamheterna.
Huvudgatan är också tillfart till bostadsgatorna. Detta ställer stora krav på utfor mningen. Bilarna kör
på de gåendes och cyklandes villkor. Helt bilfria områden definieras genom pollare, andra gatumöbler
och vegetation. Bänkar inbjuder till en stunds vila.
Från Bjärredshållet når man Bygatan via torget kring spår vägshållplatsen. Man korsar Västanvägen,
som leds upp på torg ytan så att hastigheten blir låg. Mot Borgeby och idrottsområdet skapas ett motsvarande entrétorg. På detta sätt kopplas den nya småstaden naturligt till såväl Bjärreds centr um som
Borgeby och idrottsområdet.

Parkering förläg gs antingen tydligt i gatur ummet eller inom kvarteren bakom murar eller plank som
avg ränsar stadsr ummet. Mindre parkeringar kan också ingå i g röna landskapsr um.
Bostadsgatorna förbinds av små gång- och cykelvägar genom gröna kilar. Här rör sig barn tr yg gt till
kompisar på nästa gata. Området kopplas direkt till ett regionalt cykelvägnät. Där g rönstråket korsar
Bygatan utfor mas en trivsam mötesplats.
Bostadsbeståndet blir varierat. Äldreboende inr yms i byg gnader vid spår vägstorget.
Husen får sadeltak, lämpliga för solfångare. Vattenspeglar ingår i dagvattenhanteringen. Ledningar för
vatten, el, fjärr vär me och avlopp kan med fördel samlas i en kulvert under Bygatan. Planstr ukturen
lämpar sig för ny ekologisk teknik av olika slag.

Det nord-sydliga g rönstråket ger kontakt med åkerlandskapet, skogspartierna och havet och utg ör del
av en lokal motionsslinga. Det inbjuder till motion och vistelse i naturen och utg ör samtidigt en ekologisk korridor. Grönområdena blir stimulerande lekmiljöer för barn.

VY MOT TORGET

VY STRÖGET

UTBYGGNADSORDNING
Utbyg gnad av området börjar med torget vid spår vägen.
Vidare sker utbyg gnaden i steg där varje etapp bär ett
tvärsnitt av alla boendefor mer.

BYA BTA
Totalt antal bostäder inter vall:
Alternativ A genomsnitt 90 kvm per lgh
Alternativ B genomsnitt 80 kvm per lgh

1.
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950 - 1100 st
950 st
1100 st

Total BTA:
- flerbostadshus
- radhus

85 000 kvm
55 000 kvm
30 000 kvm

Total BYA:
- flerbostadshus
- radhus

35 000 kvm
20 000 kvm
15 000 kvm
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PLAN GRÖNT STRÅK OCH BYGATA
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SEKTION BYGATA
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SEKTION VID GRÖNT STRÅK

SEKTION ANGÖRINGSGATA
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