BRYGGA
Ett hållbart byliv när rum för arbete, fritid och utbildning korskopplas
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Redan idag är det ett livsstilsval att bo i Bjärred. Många vill leva nära
naturen och friluftslivet samtidigt som en uppskattar både Bjärreds
mindre skala och närheten till större städer. Globaliseringen stärker
det lokala
sammanhanget
skapar ekonomiska
förutsättningar
PUBLIKT
PUBLIKT & och
SEMIPUBLIKT
SEMIPUBLIKT & PRIVAT
PRIVAT
för boende i Bjärred samtidigt som det platsspecifika, historiskt
förankrade och det karaktäristiska för landskapet blir än mer
värdefullt. Förslaget ”Brygga” bygger i olika skalor vidare på det som
är identitetsstarkt för Bjärred idag, samtidigt som ramverket för ett
hållbart byliv
i framtiden
skapas.
BYN
STADSDELEN
KVARTERET
ENHETEN
HUR DIGITALISERINGEN PÅVERKAR BJÄRRED
FLEXIBEL YTA
YTA
GEMENSAMT
UTÅTRIKTAT
Som följd
av den globalaFLEXIBEL
digitaliseringstrenden
spås begreppen
arbete, fritid och utbildning luckras upp. Arbetet kommer inte längre
vara bundet
tillYTA
en specifik
plats
utifrån
SKRÄDDARSYDD
SKRÄDDARSYDD
YTAutan snarare
FLEXIBELdefinieras
YTA
vad vi gör. Livsstil kommer istället vara allt mer avgörande för var,
och hur, vi väljer att leva, snarare än jobb. Den linjära processen där
SERVICEPUNKT
UTÅTRIKTAT
förvärvsarbete följer utbildning omvärderas. Vi lär och lär om från
att vi är barn tills vi blir gamla, vi utbildar oss genom att arbeta och
BYTESPUNKT
vi utbildar varandra med
passion som drivkraft, ibland oavlönat. Vi
försörjer oss bland annat genom att dela. I framtiden kommer vi
alltmer ha möjlighet att efterfråga miljöer som gör oss kreativa,
och där hälsa och rekreation är en central del för att både kunna
prestera och må bra. Samtidigt ställer vi högre krav på värderingar
och meningsfullhet.

kvartersgemensamma och privata rum utformas istället med stor
variation i karaktär och funktion så att de kan samnyttjas och
stärka varandra. På så vis skapas en brygga mitt i byn, en mångfald
av stråk och platser som bidrar till att bjärredsborna ser varandra,
interagerar och samverkar. Detta skulle kunna liknas vid byns
motsvarighet till det aktivitetsbaserade kontoret.
Innovationen och den stora skillnaden mot hur byn fungerar idag
är att Bjärred kompletteras med öronmärka ytor på stadsdelsoch kvartersskala. Dessa ytor fungerar som resurser för lokala
initiativ och entreprenörskap. I framtidens Bjärred kan en leva
halvtid som bonde respektive nanokemist, en kan ladda sin cykel
med energiproduktion från kvarteret och starta plantskolor för
nya företag. Framöver kommer den digitala och den fysiska världen
att vara än mer sammanlänkande - så också de digitala och fysiska
publika rummen. När de digitala rummen tenderar att bli nischade
efter användaren, skräddarsydda efter intresse och åsikt blir det
fysiska publika rummet än mer viktigt som komplement för att stärka
demokrati, synliggöra olikheter samt ge plats för diskussion och
konflikt. Digitaliseringen har potential att vara drivande i Bjärreds
hållbara utveckling.

Friluftslivet karaktäriseras idag till största del av
havet och stranden, där Strandpromenaden med
naturreservatet vid Lödde ås mynning i norr och Långa
bryggan i söder är det viktigaste rekreationsstråket. Till
Strandpromenaden kopplas både flera värdefulla naturoch kulturmiljöer samt flera aktiviteter. Bara något
kvarter in från vattnet och från Bjärreds centrala delar
upplevs dock havet och naturen som avlägsna. Detta
tillsammans med säckgator och ringleder bidrar till att
byn blir svårorienterad. Det öppna jordbrukslandskapet
med sina långa vyer upplevs däremot som närvarande
och identitetsstarkt. Inom tävlingsområdet finns
det vatten i form av ett antal dammar, som till viss
del är kopplade till aktiviteter. Domedelja mosse,
Plommonskogen och kompensationsområdet har
sammanlagt stora naturvärden, men är dåligt kopplade
till omgivningen och fungerar inte som målpunkter.

ARBETSPENDLING 2017
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BJÄRRED IDAG

Målpunkterna i Bjärred är samlade längs med
det som kan kallas för bygatan, Södra och Norra
Västkustvägen. Tyngdpunkten för det publika livet sker
framförallt kring området vid Sommarkiosken och
Långa bryggan. Längs med bygatan finns en sekvens av
utåtriktade verksamheter med alltifrån restauranger,
6 min
Medborgarhuset, service, handel och idrott. Skola 400 m
och omsorg har en mer jämn spridning och är inte
orienterade efter bygatan. Många av målpunkterna
är klustrade och delvis separerade efter program. I
sekvensen mellan Bjärred centrum och Borgebyhallen är
det en svag koppling mellan de olika målpunkterna.
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RÖRELSE
Bilen tar stort plats i byn. Många av gatorna är breda
och utformade för att prioritera bilen. Dessa vägar
fungerar till stor del som barriärer mellan byns olika
stadsdelar samt mellan den byggda strukturen och
grönområdena. Säckgator och ringleder bidrar till att
byn blir svårorienterad. Framförallt är kopplingen mellan
Bjärred och Borgeby svag, både fysiskt och mentalt.
Den relativt nybyggda Österleden tar visserligen bort
genomfartstrafik i Borgeby men bidrar också till en
otydlighet när bygatan (Norra och Södra Västkustvägen)
klipps av. Generellt är det inga stora avstånd i Bjärred.
På 12 minuter tar du dig med cykel från handelsområdet
i norr till Långa bryggan i söder. De relativt korta
avstånden både inom Bjärred, till Flädie station och
andra städer har stort potential för att främja hållbart
resande.
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BJÄRREHOVSSKOLAN
9 min
MEDBORGARHUSET
12 min
ALFREDSHÄLLSKOLAN
18 min

FRITIDSGÅRDEN STATIONEN
19 min

FÖRSLAGET
Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart
byliv där arbete, utbildning och fritid inte längre separeras
utan korskopplas och integreras. Byns publika, semipublika,

Dagens Bjärred präglas av att majoriteten av befolkningen
arbetspendlar och jobbar någon annanstans. Det finns en stark
uppdelning i vad vi gör var och när. Förslaget innehåller 900 nya
bostäder, men inom tjugo år kan en även anta att fler av den
befintliga befolkningen i och med digitaliseringen kommer att vistas
mer i Bjärred dagtid för att arbeta, leka och lära. Och för dem blir
bryggan mitt i byn viktig infrastruktur.

ÅSTRÅKET

BYGATAN

IDENTITETER

BRYGGA!

Ett nytt sammanhängande åstråk genom Bjärred bildas genom
att den befintliga förgreningen av Lödde å i norr vidareutvecklas,
existerande vattendrag, dammar, diken och grönområden binds ihop
och avslutas i en förtydligad mynning ut i Lommabukten söder om
Bjärred. Bjärreds nya åstråk blir en förlängning av Strandpromenaden
som rekreativt stråk och blir både en fysisk och mental länk mellan
de befintliga stadsdelarna och tävlingsområdet. Vatten som element
skapar upplevelsevärden, bygger vidare på Bjärreds identitet och blir
utgångspunkt för flera friluftsaktiviteter i byn.

Norra och Södra Västkustvägen kopplas ihop och återfår
sin historiska roll som central bygata och bildar på så vis en
övergripande struktur genom hela Bjärred som är sammanhängande
och lättorienterad.

De angränsande stadsdelarnas struktur och karaktär förlängs in i
tävlingsområdet för att överbrygga barriärer, skapa tydliga entréer
och nya kopplingar till omgivningen. På det viset skapas en dynamisk
blandning av olika typologier som accentueras när stadsdelarna
närmar sig varandra.

Tävlingsområdet får sin egen starka identitet genom läget i
korsningspunkten mellan Bjärreds nya åstråk och bygatan - där
bylivet och friluftslivet möts. Det mentala avståndet till byns
övriga målpunkter och publika rum minskas samtidigt som själva
bryggan mitt i byn bjuder in till friluftsaktiviteter. Korskopplingen
manifesteras i form av ett nytt ikoniskt landskapselement, en brygga
mitt i byn som självklart knyter an till Långa bryggan.

SAMHÄLLSSERVICE
VERKSAMHETER/ HANDEL
SKOLOR/ FÖRSKOLOR

A

Att bygga vidare på befintlig struktur snarare än att addera
ett nybyggnadsområde adresserar frågan kring identitet och
bjärredsbornas mentala karta. När Bjärred byggs ut långsamt under
lång tid är detta att föredra då de olika etapperna blir fristående.
Förlängningen av respektive område tar upp vissa aspekter av
befintlig karaktär, samtidigt som andra egenskaper utvecklas och
förädlas för att skapa ett hållbart byliv.

M
km
OM
6,2 till L
n.
mi

KALLBADHUSET
29 min

FRITID/ SPORT

20

Åstråket stärker det lokala landskapets ekosystem och synliggör
vattnets långsamma väg från land ut till hav. Förgreningen av Lödde
å knyter väl an till en rad regionala hållbarhetsprojekt samt Lomma
kommuns Naturmiljöprogram.

Bygatan blir utgångspunkt för byns publika liv med sekvenser av
befintliga och nya målpunkter. Entréerna till Bjärred från norr,
syd och öster förtydligas genom att landa i dessa platsbildningar
längs med Bygatan. Bygatan utformas med en sammanhängande
gestaltning, exempelvis genom återkommande materialitet.
Byn avlastas från genomfartstrafik genom att nuvarande Örbyleden
kopplas ihop med befintlig infrastruktur förbi Bjärred med tydliga
entrépunkter. Detta innebär att Bygatan utformas främst för gång-
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DEN AKTIVITETSBASERADE BYN

(1)

STORGÅRDSKVARTEREN (1) - etapp 1 och 2

Befintliga platser
Möjligt läge inom
befintlig struktur

Storgårdskvarteren placeras på ytan strax söder om
Kompensationsområdet som idag till största del utgörs av hårdg jord
mark för parkeringsplatser och bilgarage. Den nya bebyggelsen sluter
gårdsrummen mot de befintliga kvarteren och bildar tillsammans ett
typ av Storgårdskvarter. Volymmässigt stiger byggnaderna i höjd
graduellt ut mot det stora gröna rummet.

Kvartersgemensam
mark ger plats för
t.ex. verkstadsbod
Tak maximerade för
solceller

(2)
Möjligt kollektivboende

Gröna tak

GATURADHUSEN (2) - etapp 1 och 2
Gaturadhusen bygger vidare på stadsdelen Nya Bjärreds radhustypologi. Gaturadhusen bekräftar gatan i sin placering och skapar en
hög entrétäthet mot Västanvägen som utformas för gång och cykel.
Parkeringsplatser skapas på en samlad gemensam yta som på sikt kan
fasas ut och ersättas med ett annat program.

Ev. garage med
parkering för nytt &
befintligt

Generös takhöjd i
bottenvåning - kan
omvandlas till lokaler

Entréer aktiverar
gatan

Parkering på mark
som kan omvandlas

AXO 1:1000 (A1)

ÅSTRÅKET - etapp 1, 2, 3
KONST LÄNGS
STRÅKET

Gata med synligt dagvatten,
regnbäddsplanteringar &
50% genomsläpplig yta

VILLATOMTER II VÅN

FLEXIBEL YTA
Välgestaltad plats utan specifikt
program. Kan approprieras som: viloplats/
arbetsplats/ läsplats/ laddplats/ lekplats.
Boende inom tävlingsområdet har minst en
plats inom

EKOLOGISK FUNKTIONELL KANTZON
Fungerar som ett reningsverk för dagvatten som
infiltreras från bebyggelse och jordbruk.Kantzonens
vegetation verkar även som en klimatanläggning som
bidrar till en svalare och jämnare temperatur samt
bidrar med en god livsmiljö för djurlivet.

Bottenvåningarna byggs som
bolokaler med ett hårdsg jort
publikt golv mot Bygatan

VATTENLEKPLATS

Broar med en fällbar del
För att möjliggöra passage
Dagvatten mynnar
ut i åstråket

GEMENSAMT
Kvartersgemensamma tomter som främjar
grannskapskänslan och faciliserar delnings- och
bytesekonomi. Kvarteren får flexibiliteten att utvecklas i
olika riktningar styrda av de boende. Tomterna har också olika
förutsättningar för att skapa dynamik och variation
SERVICEPUNKT
Tomter för infrastruktur för en närmare
vardag - inom 300 m från alla bostäder
i tävlingsområdet. Här kan exempelvis
finnas faciliteter som återvinning, lager för
varuleveranser, energiproduktion, vattenlagring
och/eller laddningsstationer.

TRÄDÄCKET

Lugn och intim plats att slå sig
ner på i kvällssolen
för att arbeta, lära och leka

SKRÄDDARSYDD YTA
Välgestaltad plats utformad för specifika aktiviteter. Kan vara
utformad tillsammans med särskilda intressegrupper såsom
skolor eller kulturföreningar.

SCENEN
En central punkt där
många kan samlas
i den svagt lutande
slänten. Kan nyttjas för
utomhusbio, parkteater,
skolavslutning eller

SITTRAPPAN

Öppen utsiktsplats i
förmiddagssolen med en
trygg bebyggelserygg

0m

50m

1:2000

RADHUS II VÅN

UTEGYM

BYTESPUNKT
Bytespunkterna är belägna strategiskt vid entrépunkterna
till Bjärred. De kan husera faciliteter kopplade till hållbart
resande såsom delningstjänster för fordon.

VÅTMARK MED DÄMNINGSZONER
Våtmarken 0m
om än liten i storlek fyller
50m
en symbolisk funktion med sin
kapacitet att binda C02. Dämningszonerna gör området i stort mer
resistent mot
översvämningar
1:1200

TRAPPSTEGET
KAJAKUTHYRNING

UTÅTRIKTAD
Möjlighet att inom den minsta enheten kunna husera
ett utåtriktat program, exempelvis via bolokaler, höjd
bottenvåning eller garage som kan byggas om till lokal.

Möjligt läge för
kollektivboende
uttåtriktade lokaler

PLANUTSNITT 1:1000 (A1)
0m

50m

1:1000

2030 HYPERLOOP INVIGS. MALMÖ - STHLM TAR 40 MIN

2028 LOMMA ANLÄGGER INNOVATIV VÅGKRAFT

Etappindelningen utgår från
en balans mellan utgifter och
inkomster för kommunen. Vikt har
lagts vid att alla etapper ska ge
ett mervärde för de som redan
bor i Bjärred. I etapp 1 satsas det
på att bygga ut åstråket, för att
redan från start knyta samman
den blå strukturen och skapa gröna
målpunkter i tävlingsområdet.
Den nya bebyggelsen bygger
vidare på befintliga strukturer:
gaturadhusen ger ett samtida
svar på villabebyggelsen i Löddenäs
och storgårdskvarteren skapar
stärkta grannskapsgårdar för
flerfamiljshusen.

2023 TÅGSTATIONEN I FLÄDIE INVIGS

2020 FOSSILBRÄNSLEFRITT SKÅNE

2019 MEDBORGARDIALOGER

2018 TÄVLINGEN ”FRAMTIDENS BJÄRRED” HÅLLS
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ETAPP 1, 2023-2028
BTA 27 500 kvm
BYA 11 600 kvm
250 bostäder

ETAPP 2, 2029-2033
BTA0m38 000 kvm
30m
BYA 14 000 kvm
2801:750
bostäder
Här etableras det gröna stråket
som kopplar IP hela vägen
ner till havet. Stråket stärks
genom ett publikt program i
medborgarpaviljongen och med
25m
0m
de fösta Borgebykvarteren
som möter upp stråket. Andra
etappen av gaturadhus markerar
entrén till förlängningen
1:600
av stråket från Löddenäs.
Storgårdskvarteren skapar en
tydlig front mot den nya åparken
och sänker tempot längst
Fjelievägen med ett gestaltat
0m
gaturum.
Första etappen av 25m
odlingsbyn introduceras med
skolodling.

BRYGGA

1:500

2018-09-13 17:04:06

ODLINGSBYN

BORGEBYKVARTEREN

Framtidens Bjärred ska erbjuda en vardag där det fossilfria sättet
att resa är mer lustfyllt, enklare och det självklara valet, både vad
det gäller resor inom byn och till andra städer. För kortare resor
utformas miljön för att uppmuntra till att välja att promenera eller
cykla. Det görs genom tydliga övergripande strukturer med synliga
målpunkter samt genom välgestaltade och omhändertagna gaturum.
I strategiska punkter vid entrélägen in till Bjärred placeras ett antal
Bytespunkter. Majoriteten av de boende i Bjärred når dessa med
ungefär fyra minuters cykelresa från bostaden. De huserar faciliteter
kopplade till hållbar mobilitet såsom delningstjänster för fordon och
nyttjas framförallt för längre resor till andra städer.

Odlingsbyn kombinerar fördelarna med att bo på landet med byns
närhet till service och affärer inom på gång- och cykelavstånd.
Den här typologien är en testbed för de som vill prova att ta egen
matproduktion ett steg vidare och odla storskaligt.

Borgeby är en av de äldsta delarna av Bjärred med mer dynamisk
framvuxen bebyggelse som är tydligt koncentrerad kring Bygatan.
Här förekommer en del skånelängor och så kallade gatehus som
tydligt bekräftar gatan och historiskt ofta har innehållit en utåtriktat
program. Med detta som utgångspunkt utformas Borgebykvarteren
med tre olika typer av enheter. 1) Mot bygatan skapas en tydlig
byfront av långsmala trevåningshus, 2) mot grönstråket orienterar
sig mer fristående långsmala hus och 3) inom kvarteret föreslås en
tomtindelning med friare utformning av enbostadshus. För att skapa
flexibilitet för andra verksamheter ska bottenvåningen mot Bygatan
hålla minst 4,5m. Byggnaderna föreslås utföras i trä med sadeltak, och
är orienterade med långsidan mot respektive gata. Genom kvarteren
löper en mer informell grannskapsgata med synlig dagvattenhantering,
regnbäddsplanteringar och 50% genomsläpplig yta.

km

Typologien bygger vidare på den traditionella skånegården där flera
huskroppar ramar in en inre gård. I Odlingsbyn är gården inte bara
utformad för en familj utan kan bygga på gemenskapsenheter mellan
olika generationer och flera hushåll. Den gemensamma gården innebär
att en kan ägna en viss del av sin tid åt jordbruk och jobba deltid med
något helt annat.
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INNOVATIV & HÅLLBAR MOBILITET

ODLINGSBYN - etapp 2 och 4

BORGEBYKVARTEREN - etapp 2, 3, 4
Kinetiska kullar samlar energi
från lek. Energin lagras och lyser
upp platsen på kvällen.

SERVICEPUNKT
Här kan boende i området hämta sina matkassar
från kylboxar och lämna återvinningen. Under ett
skärmtak finns cykelpump och plats att ladda elcyklar.
Laddstationen och kylboxarna får el från solceller.
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Solceller på taken lagras i
gemensamma vätetankar

II

II
III

SKOLODLING
Platsskola som samarbete
med närliggande skolor och
förskolor

A
Garage i hus kan omvandlas till
hemmakontor eller utökad boyta.

ODLING

Kvartersgemensam odling

II

ODLING

BY
GA
TA
N

I+I

III

III
I
II
II

II

Överskott av dagvatten i kvarteret
leds ut till gatan och ner till åstråket.

ODLING
I

I

I

I

På den kvartersgemensamma
tomten har boende tillsammans
byggt en verkstad/ studio.

II
0m

II

Hemmakontor

Vattnet från åstråket
nyttjas för bevattning

ODLING

VÄXTHUS
50m
Möjlighet till tillfällig
gårdsförsäljning

GR

III

ANN

1:2000

II

SKA

PSG

II

I

II

Bokaler mot bygatan med ett
publikt golv framför husen.

ATA

II
0m

PLANUTSNITT 1:400 (A1)

50m

A
1:1200

PLANUTSNITT 1:1000 (A1)
0m

50m

BORGEBYKVARTEREN SEKTION A-A 1:400 (A1)
1:1000

1:750

0m

1:600

0m

30m

25m

2040 DAVIS CUP HÅLLS I LBTK-HALLEN

180913_PRESENTATIONEN_low res.indd 3

0m

2037 ÅRETS SKOLKOMMUN FÖR 10E ÅRET I RAD

Nu sker infrastruktursatsningen
på att läka ihop bygatan. I
samband med det etableras en
ny entré till Bjärred centrum
med byns första bytespunkt.
Husbyggandet i etapp 3
fokuseras längst den nya
bygatan. Gatulameller följer
med gatan upp från centrum
och i mötet mellan bygatan
och åstråket byggs förskola
och äldreboende. Från Borgeby
byggs Borgebykvarteren ut och
ramar in åstråket och det nya
naturrummet. När vägarna rivs
tillåts åstråket breda ut sig och
skapa ett naturrum som bjuder in
IP och Otto Pers gård.

2035 LOKAL PRODUKTION AV ALL SKOLMAT

ETAPP 3, 2034-2038
BTA 33 400 kvm
BYA 14 700 kvm
220 bostäder

25m

ETAPP 4, 2039-2043
BTA 22 200 kvm
BYA 10 200 kvm
170 bostäder

TOTALT
BTA 121 100 kvm
BYA 50 500 kvm
920 bostäder

I den sista etappen möter
Borgebykvarteren den
befintliga bebyggelsen längst
Löddenäsvägen. Odlingsbyn
byggs ut med stor flexibilitet för
framtidens eventualiteter.

Publika program 2 300 kvm
Äldreboende ca 3 500 kvm
Förskola ca 2 000 kvm

0m

Lägenheter 593 st, 64 000 kvm
Radhus 146 st, 22 500 kvm
Småhus 172 st, 26 800 kvm

25m
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PLANUTSNITT 1:3000 (A1)

SEKTION B-B _ del 1, 1:400 (A1)

SEKTION B-B _ del 2, 1:400 (A1)

GATUSTRUKTUR

TOMTSTRUKTUR - BEBYGGD

GRÖN STRUKTUR

BLÅ STRUKTUR

GÅRDSBEBYGGELSE

ÅSTRÅKET

SKOG

VILLOR

DÄMNINGSZON

BRYNZON

BILGATA

RADHUS

BLÅ GATA

GRÄS- OCH ÄNGSMARK

ANGÖRINGSGATA

FLERBOSTADSHUS

GÅNG- & CYKELVÄG

OFFENTLIGT PROGRAM
/OMSORG

PRIMÄR LANDSVÄG
BYGATA

I till II vån.

STIGAR

FÖRDRÖJNINGSMAGASIN

VÅTMARK
PARKMARK
KVARTERSGÅRD

SPÅNG

KULTURMARK

II vån.

GRÖNT TAK

I till III vån.

II vån.

III till V vån.
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