Där landsvägar möts
Sammanfattning
Att resa genom Skåne är en spännande arkitektonisk upplevelse.
Rörelsen över fälten bjuder på vida vyer och en levande kulturhistoria.
I knutpunkterna mellan landsvägarna ligger samhällen kring gamla
handelsplatser. Här skapar byggnader och landskap förtätade och mycket
vackra rumsligheter. Kontrasterna mellan de öppna fälten och de intima
vindskyddade samhällena ger Skånes landsbygd sin speciella karaktär.
De skånska samhällena är framvuxna genom historien, men sedan
trafiksepareringen slog igenom på 1930-talet har inga nya radbyar och
småstäder skapats. Istället är det funktionsseparerade handels- bostadsoch verksamhetsområden som tillkommit. I många fall har resultatet blivit
samhällen med oklara centrumpunkter och monofunktionellt innehåll.
Detta är tydligt i ett samhälle som Bjärred, där bebyggelsen vänder sig från
vägarna och naturliga torgbildningar saknas.
Vårt förslag tar fasta på hur knutpunkterna i de traditionella skånska
samhällena vänder sig mot flödena istället för ifrån dem. Genom att låta
vägarna bli gator öppnas möjligheten att ge Bjärred det levande centrum
som idag saknas.

Attraktivitet, hållbarhet, innovation
Framtidens mobilitet möjliggör attraktiv stad på de gåendes
villkor
Vi står inför stora förändringar i sättet att leva. Omställningen till ett hållbart
samhälle kommer kräva att dagens långa transporter och ständiga bilåkande
ersätts av smartare mobilitet och mer lokala sammanhang och upplevelser.
Genom att förtäta glesa bilberoende områden till kompletta småstäder skapas
kvaliteter för alla, samtidigt som fler av livets nödvändiga aktiviteter kan
skötas lokalt. Runt hörnet väntas revolutionerande teknikförändringar med
elektrifiering och automatisering av biltrafiken.
I framtiden är det inte bara möjligt utan rent av troligt att dagens situation
med fossildrivna privatbilar successivt ersätts av självkörande elbilar där
delningsekonomi och nyttooptimering kan komma att kraftigt effektivisera
persontransporterna. Dessa förändringar gör att de människovänliga och
omtyckta stadsformer som övergavs under 1900-talets massbilism, åter
kan bli samhällsekonomiskt gångbara. I dagens stadsplanering måste vi
därför våga vara så nytänkande att vi ställer tidlösa urbana kvaliteter framför
privatbilismens barriärskapande trafiklösningar.
Det gäller att ta sikte på en framtida situation där transporterna är mer säkra,
effektiva och miljövänliga än idag, men samtidigt planera så att det fungerar
även i det kortare perspektivet.

Det dummaste vi kan göra är att skapa strukturer som är skräddarsydda
efter dagens trafikseparerade ideal. Hade Bjärred expanderat för 100
år sedan hade samhället med all säkerhet haft ett trafikintegrerat
stadscentrum, som idag hade varit en lika starkt attraktionsskapande
som centrum i vilken annan skånsk småstad som helst.
Medan många andra svenska villaförstäder saknar naturliga
expansionsytor har Bjärred fördelen att ha stora obebyggda ytor i
centrum som bara väntar på at få hysa en social, ekonomisk och
transportmässig knutpunkt.
Genom att tillskapa detta, och samtidigt koppla ihop omgivningens
stråk, skapa socialt användbara och ekologiskt relevanta
grönområden och hantera risken för översvämningar genom framsynt
dagvattenhantering, kan stora ekonomiska, sociala och ekologiska
synergier skapas - generationer framåt.
Vi har använt urban syntaxanalys på ett aktivt sätt för att kvalitetssäkra
stråkintegration och naturlig centralitet. Längre ner i presenteras en
spatial karta över hela området, som visar att de centrala delarna,
Stjärnplatsen/Allén, befintligt centrum och Västervägen har en stor
spatial potenital efter utbyggnad.

Gatuvyer som visar Stjärnplatsen mot Allén resepektive Mellanvägens
krökta gaturum. Stadsrummen skapar tidlösa småstadskvaliteter.
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Övergripande struktur
Sammanhängande småstadsmiljö ger starkt centrum

Stadsrum och byggnader
En robust plan ger bättre arkitektur

Tävlingsprogrammets önskan om en hållbar och innovativ struktur,
inom vilken Bjärred kan expandera flera decennier framöver,
har varit vägledande för vårt förslag. Grundläggande är en
omvandling av den trafikmässiga knutpunkten i tävlingsområdets
sydvästra hörn. Vägarna omvandlas till gator där låg hastighet och
kantstenparkeringar borgar för såväl smidigt flöde som möjlighet att
stanna till. Vägarna kopplas samman till en stor cirkulationsplats där
flödet av bilar anpassar sig till fotgängarens tempo och vistelseytor
bildas mot husens fasader. På detta sätt hamnar även det befintliga
centrum i ett nytt sammanhang. Genom att förlänga och koppla
ihop flera gator i omgivningen skapas en logisk stadsplan som
optimerar stråk och samband, och är självsäker nog att ställa
grundläggande rumsliga kvaliteter före tillfälliga modenycker.
De traditionella skånska radbyarna (inte minst tävlingsområdets
vackra Löddesnäsväg) tjänar som inspiration. Genomflödet gör att
verksamheter förhoppningsvis kan få bärkraft i de centrala husens
bottenvåningar.

Stadsplanering handlar enligt oss mer om att etablera en robust
grundstruktur som skapar välproportionerade och funktionella
rum och sammanhang, än att skulptera fram byggnader. Görs
stadsplanen tillräckligt bra kommer den skapa förutsättningar
för relevant och uttrycksfull arkitektur. De senaste decennierna
har vi i Sverige sett många lite onödigt tillkrånglade planer,
som i byggskedet fyllts av hus med medioker arkitektur. Dessa
områden förmår inte konkurrera med de klassiska städerna när det
kommer till skönhet och identitet. Inte sällan betraktas storskaligt
bostadsbyggande som ett problem, mot vilket man ställer småskalig
fastighetsindelning och stor formrikedom. Sällan ser vi områden där
rumslig propotionering och konsekvent materialanvändning ställts i
främsta rummet. Då detta är en struktur som skall kunna bebyggas
under lång tid av olika exploatörer bör steget efter strukturplanen
vara att sätta upp gestaltningsmässiga riktlinjer, i form av ett
gestaltnings/stadsmiljöprogram. Alla arkitekter drömmer om att
rita vackra hus i identitetsstarka traditionella centrumlägen. Målet
med nya områden bör vara att skapa lägen med motsvarade dignitet.
Vi redovisar därför neutrala traditionella hus i vårt förslag, utifrån
målsättningen att strukturen skall fungera bra oavsett om det är
större eller mindre exploatörer som skall bygga.

Bebyggelsen placeras på de plana ytorna mellan naturområdena.
För att maximera de kvaliteter som finns på platsen idag
visas stor respekt för såväl Domedejla naturreservat som
kompensationsområdets damm och Löddesnäsvägens vackra
gaturum. Centralt skapas en sammanhängande kvartersstruktur
som läker ihop ortens gatunät, i de perifera lägena ges plats för
omsorgsfullt planerade villa och radhus-områden som hämtat
planmässig inspiration från det tidiga 1900-talets trädgårdsstäder.
Samhällsfunktioner som förskola, äldreboende och befintlig
idrottshall lokaliseras för att kunna samutnyttja infrastruktur och
parkering.
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Generellt eftersträvas en utbredd och låg skala som inte bryter för
tvärt med de befintliga villaområdenas skala. Strukturen ger stora
grönytor i anslutning till alla bostäder, vilket borgar för fungerande
lokal dagvattenhantering, effektiva ekossystemtjänster och goda
förutsättningar för solceller på byggnadernas tak.

Situationsplan 1:3000

Där landsvägarna möts bidas en stor cirkulationsplats, som hämtat inspiration från
bl a Mariaplan i Göteborg. I stjärnplatsen samsas ett långsamt flöde av fotgängare,
cyklar, bilar och bussar för att skapa puls och serviceunderlag. Mot husens fasader
bildas generösa ytor för uteserveringar och mötesplatser. I platsens centrum en omsorgsfullt utformad park.
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Mobilitet
Att planera för hållbara rörelser som stärker centrum
Den mest utmanande infrastrukturfrågan i denna tävlingsuppgift är hur
man skall knyta ihop Norra Västkustvägen, Fjelievägen, Österleden och
Västanvägen. Knutpunkten skall på klassiskt manér utnyttja flödena till
att skapa centralitet och serviceunderlag. Samtidigt skall trafiken flyta på
bra, men i det långa loppet bidra till en omställning mot en mer hållbar
mobilitet. Skulle rondellen som idag knyter ihop vägarna tas bort bildas
korsningar med förmodade köbildningar vid de tider på dygnet då
trafikbelastningen är störst. Låter man rondellen kvarstå i nuvarande form
bibehålls en fotgängarfientlig miljö som inbjuder till höga hastigheter mitt
i det framtida Bjärreds centrum. Vår lösning är att omvandla rondellen
till en ”stjärnplats” där husen vänder sig inåt och en identitetsstark
urban miljö skapas. Lösningen bygger på att Österleden och Fjelievägen
omvandlas till småstadsgator med låg hastighet och breda trottoarer. Längs
genomfartsvägarna planeras för separata cykelbanor invid trottoarerna,
medan de inre gaturummen blir en slags gårdsgator med boendeparkering
längs trottoarerna. Samtlig parkering löses längs gatorna och inom
kvarteren, vilket gör att man slipper stå med dyra och underutnyttjade
p-hus och garage den dag kraven på privata parkeringsplatser minskar.

Gröna och blå strukturer
Bostadsnära ekosystem skapar attraktiva gröna rum
De stora kontraster som idag kännetecknar tävlingsområdet understryks
genom förslaget. Den nya kvartersstrukturen lägger sig på fälten
mellan kompensationsområdet och Domedejla naturreservat. Genom
bebyggelsens karaktär öppnas och tillgängliggörs naturen runt dammen,
samtidigt som Plommonskogen bevaras till största del. Som kontrast
till de nya småstadsgatorna bildas ett brett grönstråk mellan dammen i
kompesationsområdet och den centrala stjärnplatsen. Här eftersträvas en
gradvis övergång från de uppbrutna kvarterens privata och halvprivata
utemiljöer, till grönstråkets heloffentliga karaktär. I Skåne finns en lång
tradition av raffinerande landskapsarkitektoniska lösningar i liknande
miljöer. Genom att arbeta aktivt och rumsskapande med häckar, öppna
gräsytor, dagvattendammar och grupper av träd av olika storlek och art
skapas en attraktiv vistelsemiljö för såväl boende som besökare, som gör
det möjligt att röra sig i ett parkstråk från dammen till stjärnplatsen, och
vidare på den nya allén rakt in mot Domedejla naturreservat.

Föreslagna utbyggnadsetapper

Hela sträckan från dammen till stjärnplatsen spelar alltså en central
roll för att optimera ekosystemtjänsterna, samtidigt som dagvattnet får
spela en viktig roll i utemiljön. Genom förlängningen av Mellanvägen
till Borgeby fritidsområde tillskapas en välkommen koppling som
tillgängliggör såväl idrottshallen som havet bättre för centrala Bjärred,
med attraktionsskapande synergier och nya möten som följd.

BORGEBY

STRANDEN

Social hållbarhet och
bostadssammansättning
Att bygga för gränsöverskridande möten

BORGEBY

BORGEBY

Genom att omvandla centrala Bjärred från en trafikknut till en
småstadsmiljö på fotgängarens villkor skapas sociala kvaliteter på en rad
plan. I centrum ökar underlaget för verksamheter att etablera sig, och
genom de nya kvarteren skapas möjlighet för mer blandade boendeformer.
Det innebär att de som idag bor i villa kan bo kvar i närområdet som
äldre, och att nya grupper ges möjlighet att bo i vad som idag är ett
utpräglat villaområde nära vattnet. Placeringen och utformningen av de
nya bostäderna gör att påverkan på befintliga villor blir minimal. Istället
är det de positiva effekterna av en exploatering som kommer märkas.
Fler människor ger ökat serviceutbud. Fler inbjudande stadsrum och
grönområden sätter de omliggande områdena i ett nytt sammanhang.

E20/LÖDDEKÖPING

STRANDEN

I planeringen av de tillkommande bostadskvarteren har vi vinnlagt
oss om en social och ekonomisk hållbar blandning. Vi tänker oss en
lägenhetssammansättning där de centrala kvarteren har en tonvikt på
1-4 rok, och de båda småhusområdena får friköpta tomter och bostäder i
företrädesvis radhus men även fristående en- och tvåbostadshus.

STRANDEN

Ytor och antal bostäder

CYKEL STRÅK
GRÖNT
CENTRUM
E20/FLÄDIE

Villor: 45 st, tot BYA 6345m2 tot BTA 14850m2

BIL
BLÅTT STRÅK
FOTGÄNGARE

Radus typ 1 och dubbelhus : 180 st, tot BYA 18900m2 tot TOT BTA 37800m2
Rahus typ 2: 22st tot BYA 1980 tot BTA 3960m2
Rahus typ 3: 111st Tot BYA 7770m2 tot BTA 15540m2
K1: BYA 5400m2 BTA 14100m2
K2: BYA 4160m2 BTA 11130m2
K3: BYA 3670m2 BTA 11920m2
K4-K6 BYA 9600m2 BTA 25800m2
K7-K9 BYA 12000m2 BTA 30000m2

Äldreboende BYA 3000m2 BTA 9000m2
Förskola BYA 2200m2 BTA 2200m2

TOT BYA: 88 630 m2
TOT BTA: 209 200 m2
Antal lägenheter: ca 900
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Den nya strukturen i sitt större sammanhang

Rumslig syntaxanalys över området.
Den nya strukturen skapar ett nav som
påverkar omgvande struktur och gör Bjärred
till en sammanhållen och spatialt integrerad
småstad.

Parkering
Miljöhus

Grön/lekyta
odling
Gårdshus

Småstadsgator och öppna gröna gårdar
Typexempel på kvarter. Byggnaderna skapar en offentlig entrésida mot gatorna
och varierade gårdsmiljöer, där vegetation och mindre parkeringsytor används
för att bryta ner uterummen till socialt hanterbara gårdsgemenskaper. Byggnaderna får genomgående entréer, så att trapphusen nås från både gata och gård.
När parkeringsbehovet minskar ökas enkelt grönytan på gårdarna.

Gatuentréer

Skala 1:400

Nedan referensbilder från Alnarp som visar fina lösningar att skapa gröna rum
och avgränningar mellan zoner med olika grad av offetlighet

4/4

Där landsvägar möts

