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“Hej, vi möts vid pendlartorget, jag hoppar strax av bussen.”
“Titta ner på bron, jag tror att han sitter där och pluggar.”
“De gick till Ekoparken en stund, men vi ska mötas för picnic på stranden”.
“Hon kommer snart från Flädie, vi tar en tennismatch innan vi cyklar vidare till mossen”.

4

4

4

OTTO PERS GÅRD

4 2

EKOPARKEN

4

CYKELPAVILJONG
CYKELPARKERING

GÅRDARNA

3

2

4

3
4

4

3

OMRÅDE 2

4

3

4

3
2

3

4

5

3

2

3

5

4

3
4

4

5

5

4

4

3

3

4

3

4
2

4

4
4

KLASSRUM

PILEVALL

VALLMOFÄLT

4

PENDLARTORGET

VASSLANDSKAP

KOLONITRÄDGÅRDAR

SITUATIONSPLAN 1:3000 N

GÅRDARNA - SAMMANFATTNING
Förslaget “Gårdarna” har människan i fokus. Här skapas
en ny stadsdel för gående och cyklister. Med utgångspunkt i befintliga strukturer (infrastrukturer, blå, gröna)
och stråk adderas en ny typ av boendestruktur till Bjärred.
Gårdarna är grupperade i tre delområden, som skapar en
hållbar och attraktiv stadsdel med en helt egen karaktär. I
norr föreslås ett mindre område med “gatuhus” som erbjuder en ny-gammal typ av boende för nya målgrupper.
EN TAGER VAD EN HAVER
Med utgångspunkt i att utveckla potentialen i befintliga
infrastrukturer, gröna och blå strukturer skapas en hållbar
stadsdel som är naturligt grundad på platsen, där dagens
viktiga kopplingar och knutpunkter förtydligas och nya
bebyggelsestrukturer förhåller sig på ett medvetet sätt till
dessa, och tillåts växa fram över tid.
SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten är närvaranda i alla skalor. Det
nya området knyter samman omgivande områden som
Lomma, Flädie, havet och Borgeby, både fysiskt och
mentalt. Likaså erbjuder den nya stadsdelen i sig ett nytt
socialt liv där finmaskiga gångstråk och informella platser
för allmänheten skapar möjligheter till nya möten och sätt
att leva i vardagen, både för de nya boende men även
för besökare och boende i närliggande områden. Till sist,
men inte minst, utgör de sociala bostadsgårdarna kärnan
i förslaget. För dig som väljer att flytta till något av dessa
hus ska du ha möjlighet att vara delaktig i ett tryggt socialt
sammanhang med grannar och närboende.
BIOLOGISK MÅNGFALD
Med social hållbarhet som förslagets kärna är de gröna och blå strukturerna förslagets hörnstenar. De är
en förutsättning för den sociala hållbarheten och helt
självklara i ett hållbart perspektiv. Från den lokala, exponerade dagvattenhanteringen inne på varje gård till den
större skalan som knyter ihop avvattningen med befintliga
dammar och våtmarker. Från de gröna taken på ditt bostadshus, till gårdarna, torgen och den ekologiska korridoren. I kompensationsområdet i söder ligger “Ekoparken”,
där kompenserande ekosystemtjänster givetvis även
kommer att stärka områdets sociala hållbarhet (kulturella
est).
GENOMFÖRANDE
Förslaget vilar på en hög ekonomisk genomförbarhet i
och med att det utgår från befintliga strukturer. Den övergripande byggnadsstrukturen är utformad för att vara
välfungerande även när endast tidiga etapper är byggda. Den utgör en robust ram inom vilken kommunen kan
anpassa byggnader och stråk efter de behov som uppstår
under utbyggnadsperioden.

VY 1. FLYGBILD ÖVER OMRÅDE 1.

DIAGRAM 1: KVARTER OCH OMRÅDEN
Husen grupperas i kvarter som i sin tur grupperas i tre
olika områden.

DIAGRAM 2: TORG OCH GATURUM
Kvarteren förskjuts och dras isär för att bryta vind och
långa siktlinjer. Detta skapar ett mikroklimat mellan husen och mer intima gaturum. Ett större torgrum skapas i
mitten av varje område.

DIAGRAM 3: INFORMELLA PLATSER
Kvarterens bearbetas ytterligare för att bryta ned skalan
och skapa en variation av informella platser. Hörn trycks
in och skjuts ut och bildar mindre förrum till de större
torgen.

DIAGRAM 4: GÅRDARNA
Varje kvarter utgörs av ett antal huskroppar mot de allmänna stråken, som skapar en gård i mitten. Husen har
en variation i våningsantal och boendeformer. Byggnadsvolymerna släpper från varandra och i gatten mellan
husen skapas fria passager in och genom gårdarna.

DIAGRAM 5: STADSGATAN
För att stärka kopplingen mellan Bjärred och Borgeby
transformeras Österleden till stadsgata med hus mot
gatan. Tack vare dess kurvatur kommer denna front av
byggnader skapa en välkomnande entré till alla som
anländer till den nya stadsdelen söderifrån. Österleden
utformas med cykelväg, grönska och småskalig gatuparkering för att sänka hastigheten. Rondellen minskas något
för att krympa stadsrummet och skapa en mer stadsmässig trafiklösning.

DIAGRAM 6: GÅNGSTRÅK
Ett finmaskigt nät av gångstråk med varierade karaktärer
binder samman den nya stadsdelen med omkringliggande
områden. En serie nya målpukter minskar de upplevda
distanserna för fotgängare och cyklister.

DIAGRAM 7: CYKELSTRUKTURER OCH PENDLING
En ny cykelled förläggs längs med Österleden. Undergången byggs bort och ersätts av en korsning med “shared
space”. En ny cykelled byggs längs Fjelievägen för pendling till framtida pendelstation i Flädie.
Nya hållplatser för kollektivtrafik förläggs vid Område 1,
vid rondellen och Pendlartorget som blir en kollektiv knutpunkt.

DIAGRAM 8: GÅNGFARTSOMRÅDEN
I den nya stadsdelen är det möjligt att köra bil på “gångfartsområden” i alla tre områden. Främst från dess yttre
kanter till de garage som är belägna under ett antal av de
nya kvarteren, se röd markering. Alla gångfartsområden
är körbara men de med rosa markering är avsedda att
användas tillfälligt, såsom vid packning av bil, sjuktransport eller flytt.

DIAGRAM 9: BLÅ STRUKTUR
Dagvatten i det nya området samlas upp i öppna dagvattenstråk och fördröjningsdammar, som leds ned mot
ett kontinuerligt vattendrag. Denna nya “bäck” rinner
mellan områdena i en sekvens av mindre dammar, och
förbinder Domedejla mosse hela vägen söderut till dammen vid Otto Pers gård. Detta möjliggör spridning av
vattenlevande djur och löper som en ryggrad genom den
ekologiska korridor som föreslås binda samman norr och
söder.

DIAGRAM 10: GRÖN STRUKTUR
Mellan de tre områdena utvecklas de gröna stråk som
finns idag. En grön spridningskorridor skapas för att
förbinda Ekoparken, Plommonskogen och Domedejla
mosse. Sedan vidare till odlingslandskapet norrut.

DIAGRAM 11: FÖRSKOLA, ÄLDREBOENDE, LOKALER
Förskolan och äldreboendet förläggs i norra delen av
Område 1 med en direkt koppling till såväl Plommonskogen som den gröna koilen. De delar en miljöstation och
leverenser görs via en rundkörning. Lokaler av varierande
slag passar i gatuplan på bostadshuset, framförallt vid
det större Pendlartorget, men även vid de lokala torgen i
respektive område (gul markering).

GÅRDARNA

VY 2. GATURUM
GÅNGSTADEN
För att människor ska vilja ta cykeln och promenera krävs
en stimulerande och varierande gatumiljö. När vi rör oss
med låg hastighet blir upplevelsen av en sträcka längre
om vi tillåts läsa av den allt för snabbt.

GÅRDARNA
En förlaga till gårdstrukturen är de skånska bondgårdar
där en gårdsplan omdärdas av en serie olika byggnader.
Tydliga entréer mellan husen leder in till gårdsplanen som
är en självklar samlande plats.

GÅRDENS UPPBYGGNAD
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BILD: ETT NÄT AV GATOR OCH PLATSER
I den nya stadsdelen bryts och knäcks siktlinjer för att
skapa en intressant och varierande miljö som stimulerar
olika sinnen.
En rad noder är utspridda i den bebyggda miljön för att
skapa dynamik och flöden som riktas mot dessa samlande punkter. Noderna kan vara av varierande storlek
och karkaktär men skall ha en identitet och ge den passerande en upplevelse längs vägen. Exempel på detta är
mindre torg, lekplatser, variationer i gårdsrum, dammar,
utegym osv.
Husens detaljering och materialitet har givetvis också stor
betydelse för upplevelsen av staden. Fokus ligger på en
levande och rik gatumiljö, varpå socklarna utförs med extra nogrannhet och omsorg i detaljering och materialitet.
Likaså undviks slutna socklar och undanskymda platser
för att stadsdelen ska kännas trygg under dygnets alla
timmar.
I passande lägen förläggs lokaler i bottenplan. I de fall
lägenheter placeras i bottenvåning utförs färdigt golv
en meter ovan marknivå. Detta skapar en privat känsla
i lägenheten/radhuset men ger trygghet till fotgängaren
utanför genom känslan att vara sedd.
CYKELSTADEN
Ett av målen med förslaget är att underlätta för de boende
att välja en resurssnål livsstil. En del i det är att premiera
cykeln som färdmedel. De nya cykelstråken gör det
smidigare att ta sig till angränsande orter. Längs dessa
huvudcykelbanor kan cyklister lätt ta sig fram i högre
hastigheter - medan farten hålls ned i parker och inom
bostadsområdena. När planskiljda korsningar tars bort
och ersätts med ett tydligt övergångsställe undviks otrygga platser nattetid.
Vid busshållplatserna ordnas cykelparkeringar under
skärmtak, detta för att förenkla för de boende att ta cykeln
till bussen och åka kollektivt om cykelpendling blir en för
omfattande livsomställning.
Mitt på Pendlartorget ligger en cykelpaviljong. En
mötesplats för att främja cyklande. Här finns en öppen
verkstad dit man kan gå och låna verktyg samt få hjälp av
andra med att laga tex en punktering. Här föreslås även
ett café och en gemensamhetslokal som kan bokas av
boende i området.
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1. Kvarteret sätts samman av
ett antal olika byggnadsvolymer.
Våningsantalet varierar från två
till fem våningar och husen kan
vara allt från stadsvillor, parhus,
radhus till lameller eller pukthus.
Kvarteret är flexibelt och kan anpassas efter behov av olika exploateringsgrader och önskemål
om hustyper.

2. På taken skapas gemensamma terasser för de boende i
respektive hus. Här föreslås små
växthus, utekök, odlingsbäddar
och solceller på valda delar. I
övrigt utförs taken gröna med
biotopbäddar. Dessa skapar en
grön karaktär i hela området,
fördröjer dagvatten och bidrar till
den biologiska mångfalden.

3. Byggnadsvolymerna omgärdar en delvis upphöjd, blågrön
gård. Öppningarna till gården
förses med identitetsskapande
och välkomnande portiker som
håller samman kvarteret både
fysiskt och upplevelsemässigt/
tektoniskt. Gården utformas
med vistelseytor för de boende i
kvarteret, men den är även fri att
användas av alla.

VY 3. ENTRÉBRO
GÅRDEN SOM SKAPARE AV SOCIAL SAMVARO
Gårdsstrukturen möjligör social interaktion i olika nivåer.
Varje enskilt hus får en gemensam takterrass för de
boende just i huset. Gården blir däremot en samlande
plats för alla i kvarteret. Den skapar hemkänsla och
identitet för de boende, och blir en omhändertagande
mötesplats där du inte bara är “vem som helst”. Gaturummen, torgen och de informella “hörnen” blir istället
mötesplatser för boende i alla kvarter och närliggande
stadsdelar.
MATERIALPALETT
Varje kvarter hålls samman gestaltningsmässigt med en
specifik materialpalett för att skapa en egen karaktär. Paletten varierar mellan kvarteren. Detta gör att kvarteren får
en egen identitet medan stadsmiljön blir varierande och
intressant. Tegel och massivträ föreslås som två hållbara
grundmaterial som tillåts kompletteras på olika sätt.
VÅNINGSANTAL, ÖVERGRIPANDE
Våningsantalen vaierar mellan två till fem våningar. Mot
torgen, de bredare gaturummen och parker ökar våningsantalen, medan de hålls ned längs de midre gatorna
inom den nya stadsdelen.
PARKERING
En halv våning ned förläggs bilparkering. Med en egen
parkering blir varje gård oberoende av hur övriga kvarter
byggs ut och parkeringsfrågan är löst även om senare
etapper stannar av. Andelen garage som byggs under
gårdarna anpassas över tid efter målgrupp, aktuella
p-normer, möjligheter till bilpool mm.
Cykelparkeringar förläggs både på gårdarna, torg och i
uppglasade lokaler i gatuplan.

4.Entréerna är förlagda mot gatan. Kvarteret omsluts av en djup
planteringszon för växter, med
goda egenskaper att ta hand om
vatten. Vid varje entré placeras
en bro över växtligheten. Dessa broar och planteringszoner
blir karaktärsskapande i den
nya stadsdelen. De förstärker
den omsorgsfulla detaljeringen i
gaturummet och ger de boende
en social zon att sätta sin prägel
på. Det kan vara något så enkelt
som att ställa ut en kruka eller
stol.

VY 4. LÄRANDEMILJÖ I EKOPARKEN
EKOPARKEN
I kompensationsområdet föreslås en en ny “stadspark”
- Ekoparken. Här står lärande och biologisk mångfald i
fokus. Ett myller av små stigar och gångar delar in parken
i ett nät av fält och kullar. Fälten fylls över tid för att främja
den biologiska mångfalden och kompensera med ekosystemtjänster. En serie av miljöer med varierande karaktär
föreslås: lövträdsdungen, vassfältet, vildängen, bäcken,
dammen osv. Vissa av stigarna görs bredare och blir
till huvudstråk genom parken, och knyter an till stråken
i omkringliggande bebyggelse. På utvalda ställen är ett
fält “bortplockad” för att skapa en specifik samlingsplats.
Små vindskydd byggs i de olika miljöerna och fungerar
som klassrum för utomhusundervisning för skolklasser
och organisationer. Informationsskyltar placeras ut så att
besökare kan läsa om de olika miljöerna och ekosystemen i större perspetiv. För barn föreslås en serie lekstationer vilka syftar till att sprida lärandet om naturen.
Stigarnas beläggning varierar mellan grus, asfalt, trä (bryggor) till endast trampade grässtigar.
Vissa av fälten görs till ett kullandskap. Kullarna bryter
siktlinjer, skyddar från vind och skapar nyfikenhet att ta
sig vidare runt eller över kullen för att se vad som finns
där. Kullaerna byggs upp av de schaktmassor som grävs
upp då bostäderna byggs vilket minskar tansporter och
tar tillvara på det som finns i området idag.

REFERENSBILDER EKOPARKEN
AKTIVITETSPARKEN
Norr om område 2 föreslås en “aktivitetspark”. Denna är
en del av den gröna strukturen men ska specifikt stimulera till fysisk aktivitet, och ansluter till befintligt fritidsområde i Borgeby. För de yngsta finns en lekdel med sandfält, plaskdamm, gungor och hinderbana. För äldre barn
finns olika typer av bollplaner, skatepark, parcour, utegym
och boulebanor. På samma sätt som i Ekoparken finns
möjlighet att ta tillvara på schaktmassor och göra kullar/
nivåskillnader som blir rumsskapande volymer i parken.
GRÖN KIL
Mellan de tre områderna skapas en grön kil som knyter
samman Ekoparken med Plommonskogen och Domedejla mosse. Här föreslås en vildare natur där växter kan
sprida sig och djur förflytta sig. Mindre gångstigar löper
genom kilen, och binder samman områderna med den
omgivande naturen. Norr om Löddesnäsvägen skapas ny
entré till Domedeja mosse

BILD: DEN NYA STADSDELEN I SIN
OMKRINGLIGGANDE STRUKTUR

BILD: KARTUTSNITT EKOPARKEN
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SEKTION A-A SKALA 1:400

SEKTION B-B SKALA 1:400

SEKTION C-C

SKALA 1:200
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VY 5. GATUHUSEN

GATUHUSEN
Norr om Domedejla mosse föreslås ett område med stark
egen identitet. Ett småhusområde med typologisk utgångspunkt i skånska gatuhus. Husen är i ett plan, 40-90 kvm
stora. De förläggs sida vid sida med fasader i gatuliv.
Mellan varje hus skapas en entréplats bakom ett plank
eller en portik.

ETAPPER
Området delas in i 3 huvudsakliga utbyggnadsetapper.
Varje etapp ska kunna kännas komplett oavsett om senare
etapper byggs eller ej. Därav har varje område sitt eget
torg och tydliga kopplingar till omgivningen. Tanken är att
varje etapp kan anpassas till föränderliga krav och byggas
ut i varierande takt.

Den övergripande strukturen består i en serie små kvarter
som förskjuts och bildar mindre torgrum som utformas
med olika karaktär. Inom kvarteret ligger en liten gemensam park med åtkomst direkt från de små trädgårdarna i
kvarteret, men även via små stigar från gatan.

Varje kvarter innehåller ca 45 bostäder och passar således
för att byggas under ett år. På så vis kan inflytt anpassas
till ett helt kvarters färdigställande och de nyinflyttande får
en fungerande gård från dag ett.

Målgruppen för de små husen och tomterna är grupper
som kan ha svårt att finansiera ett villaköp, men som
ändå drömmer om ett mindre boende som inte är en
lägenhet. Ungdomar, pensionärer, ensamhushåll eller
små familjer.
Gatuhusen byggs ut fristående från övriga områden i
planförslaget, med egen utbyggnadstakt och omfattning*.
Det är en ny tät villatypologi som kan addera attraktiva
boendemöjligheter för nya målgrupper.

VY 6. TORGRUM

BYA: 45 000 m2
BTA ljus: 102 000 m2
BTA mörk 40 000 m2

ETAPP 1, 2022-2030
Område 1 med förskola, äldreboende
och pendlartorget. Rondellen och
Österleden byggs om. Cykelbanan
flyttas och Ekoparkens första del
byggs med anslutande stråk. Vattendraget görs i ordning och ett stråk mot
Domedejla mosse anläggs.

ETAPP 2, 2030-2038
Område 2 byggs. Ekoparken och
aktivitetsparken färdigställs.

ETAPP 3, 2038-2042
Område 3 byggs.
*Som nämnts innan är utbyggnadstakt för gatuhusen är fristående från
dessa övergripande etapper.

PLANRITNING GATUHUS 2ROK OM 52 KVM

GÅRDARNA

