Livet mellan
vångarna

Bäckstråket är områdets gröna huvudaxel mellan Domedejla mosse i norr och ängsmarken i
söder. Naturen tyglas och blandas med trädgårdsmarken. Gång- och cykelvägen utgörs bitvis
av en träbrygga. Vattennivån i bäcken varierar mellan årstiderna.

Bjärred växer

ÖVERSIKT

Bjärred är en del av den urbana
Öresundsregionen med nästan 4 miljoner
invånare. Samtidigt ligger det placerat vid
kanten av det Skånska jordbrukslandskapet.
Havet, åkrarna och den småskaliga naturen
är stora kvaliteter som nästan kan sägas
utgöra storstadens parklandskap. Ju mer som
byggs, desto viktigare blir dessa ytor både för
matproduktion och rekreation, som grönyta och
vattentäkt.
Förslaget bygger på en blandning av ett ”ruralt”
och ett urbant rutnät – en grön väv med en
varierad täthet och med möjlighet till fortsatt
utveckling och förtätning över tid.
Ett mål är att möjliggöra ett långsiktigt hållbart
boende med ett positivt klimatfotavtryck.

ETABLERING

UTBYGGNAD
4

Idrottsplatsen

3

Entréparken

2
1

Bjärred centrum

Södra centrum

Fälten ger storslagen utsikt över det skånska
landskapet men de utgör också barriärer.

Det nya området etableras med fokus på kvarteren
kring dammen och generationskvarteret. (1)
Nästa fas knyter ihop Borgebys bebyggelse och
sporthallen och kompletterar fronten mot fälten. (2)
De sista faserna byggs längs Löddenäsvägen och
norr om Domedelja Mosse.(3-4)

En ny struktur kopplar ihop vattendrag, grönområden
och bebyggelse.

Nya stigar över vångarna sammanbinder Bjärred och
Borgeby redan från början och etablerar de framtida
kvarteren. Åkermark blir ängsmark, som blir nya parkstråk.

Stationshuset
Långa bryggan

Skånegården som utgångspunkt för det funktionsblandade kvarteret

Entréparken och det nya området bildar en ny
attraktionsnod på Norra Västkustvägen
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DEN NYA PLANEN
A – DET STORA BÄCKSTRÅKET

En blandning av det vilda och det tyglade, det
publika och privata, växter och vatten bereder väg
mellan Domedelja Mosse och dammarna
B – KANTZONERNA

Bebyggelsen mot trädgården, trädgården mot
ängen, ängen mot skogen.

A

C – GENERATIONSKVARTERET

Förskola, serviceboende och mindre lägenheter
kompletterar utbudet för alla åldrar.

F

D – VÅTMARKSPARKEN

En föränderlig våtmark – från fuktäng till damm,
med spänger och bryggor för ständig tillgång,
bildar en centralpunkt i Entréparken
E – HANDELSTRÄDGÅRDEN

Café-och trädgårdsbutik för olika årstider
F – GATAN

En gata med tillräcklig plats för alla, oavsett fordon
eller livsform.

B

G – TILLVÄXTHUBBEN

En verksamhetsnod som kompletterar Bjärreds
serviceutbud och ger plats för nya tiders arbete,
samt ett centrum för återbruk och återvinning.
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PLAN 1:3000

P

BIL Med endast två tillkommande bilvägar kopplar
vi upp området och kan tillgängliggöra alla kvarter.

OMRÅDESSEKTION 1:3000

Det gröna rutnätet

New car street
Existing bike lane
New bike lane

CYKEL Både bilvägar och grönstråk är framkomliga med cykel. Den klart snabbaste färdvägen!

Existing footpath
New footpath

Path/street inside a block

GÅNGSTRÅK Grönstråk och kvarter blir en finmaskig sociotop-struktur med genvägar för gående.

KVARTERSUTSNITT 1:400

PRINCIPSEKTIONER 1:400
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STORA BÄCKSTRÅKET

VATTEN & VÄXTER Park-och naturmark längs
områdets lågpunkter väver ihop grundvatten,
dagvatten, planterad och vild grönska till
upplevelserika stråk.
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ENTRÉPARKEN

Norra Västkustvägen knyts ihop och trafikföringen
mellan Bjärred och Borgeby ändras från landsväg
till parkgata. En bokdunge knyter an till Södra
Väsktustvägens bokskog vid gamla stationshuset
och inleder en aktivitetspark i blandzonen mellan
det den nya stadssdelens tyglade natur och
kompensationsområdets förvildade ängsmark.

Aktivitetspark

Våtmarksparken

Bokskogen

Parkleken
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Generationskvarteret

I mitten ligger våtmarksparken som ansluter till
bäckstråket norrut. Vattenflödet kopplas ihop
under vägen och markeras på båda sidor av
våtmarksväxande buskar. Det centrala vattenstråket tar hand om det lokala dagvattnet och
utgör översvämningområde vid kraftiga regn.

Pilevallen

Handelsträdgården

Bäcken

Entréparken rymmer flera olika aktiviteter och
är en yta som utvecklas med tillväxten av
bebyggelsen och ett ökat antal boende.

Äppleträdgården
Ängsmarken

På södra sidan av parken bildar Handelsträdgården och Tillväxthubben en länk till de
centralare delarna av Bjärred.

Tillväxtshubben

ENTRÉPARKEN 1:1500

Grön utsikt åt alla håll

Parkering under tak med
laddning

Adopterbar mark

Permakultur istället för
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster och
upplevelser

Gårdar med mikroklimat

Grön utsikt åt alla håll

Parkering under tak med
laddning

Adopterbar mark

Permakultur istället för
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster och
upplevelser

Gårdar med mikroklimat

Inga energiförluster

Oändligt många
promenadrundor i porösa
kvarter

Flexibla kvarter, hanterar
olika behov och
ekonomier

Generationskvarteret och Entréparken

I kvarteret
Kvarteren är orienterade för att släppa in solen
i från sydost till sydväst med högre byggnader
mot norr och låghus mot söder med trädgårdar
mot utsidan. Trädgårdsmarken ligger inom
kvartersmarken och förlängs ut i allmänningen i
en “adopterbar” zon, som öppnar för skötsel och
användning av den gemensamma marken under
förutsättning att den även är öppen för publikt
nyttjande. På så sätt blir delar av utemiljöerna
både föränderliga och variationsrika, något som
gör att man kan knyta an till grannskapet och
erbjudas delaktiget.

Lägre hus
Byggnadshöjd

och
Grön utsikt åt alla håll
trädgårdar
mot söder

Parkering under tak med
laddning

Flexibla kvarter, hanterar
olika behov och
ekonomier

Parkering under tak med
laddning

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet

Adopterbar mark

Permakultur istället för
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster och
upplevelser

kvarter

Inga energiförluster

Adopterbar mark

Permakultur =
artrikedom,
Permakultur
istället för
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster
ekosystemstjänster
och
& upplevelser
upplevelser

Byggnadshöjd

I HEMMET
Avfallsminimering
Vid Tillväxhubben,
Återanvändning
Grön utsikt åt alla håll
platsen för dagens
I KVARTERET
Återvinning
I OMRÅDET
återvinning, utvecklas
Energiutvinning
I REGIONEN
en ÅVC för attraktiv
Deponi
Inga energiförluster
Oändligt många
Flexibla kvarter, hanterar
återvinning och återbruk.promenadrundor i porösa
olika behov och

ekonomier

Parkering under tak med
laddning

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet

Oändligt många
promenadrundor i porösa
kvarter

ekonomier

Flexibla kvarter, hanterar
olika behov och
ekonomier

Byggnadshöjd

kvarter

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet

Byggnadshöjd
Grön utsikt åt alla håll

Grön utsikt åt alla håll

Adopterbar mark
Adopterbar mark
medskapar
området

Grön utsikt
åt tak
allamed
håll
Parkering
under
laddning

Permakultur istället för
Gårdar med mikroklimat
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster och Inga energiförluster
upplevelser

Resurser, inte skräp

Plusenergi-

Inga energiförluster
Oändligt
många
system
promenadrundor i porösa
kvarter

Inga energiförluster

Oändligt många
promenadrundor i porösa
kvarter

Flexibla kvarter, hanterar
olika behov och
ekonomier
Byggnadshöjd

HUVUDBYGGNADEN
En högre skånelänga
med 2-5 våningar

STUDIOS
Lite mindre lägenheter
på fler våningar

STADSVILLAN
En större villa indelad
i flera bostäder

Adopterbar mark

STADSRADHUS
Med förgård, trädgård
och ibland garage

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet
Byggnadshöjd

FRAMTIDA HUS
Ett flexibelt kvarter
klarar kommande krav

Flexibla kvarter
för
många
Flexibla
kvarter,
hanterar
olikabostadstyper
behov och
ekonomier

Trädgård
Flexibla
hanterar
Trädgård
för kvarter,
alla, även
de
åt alla!

Permakultur istället för
monokultur = artrikedom,
ekosystemstjänster och
upplevelser

KAPACITET PER KVARTER
Resurser, inte skräp
Antal bostäder
40-60
BTA			
6 500 kvm
BYA			
1 700 kvm
P-tal			0,2-0,4
Antal vån. i snitt: 3

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet

Trädgård
alla, även de
Resurser,
inte för
skräp
som bor i lägenhet

och
somolika
bor i behov
lägenhet
ekonomier
Inga energiförluster

Byggnadshöjd
Byggnadshöjd

ekonomier

Adopterbar
mark
Permakultur
istället för
Gårdar med mikrok
Permakultur
istället
för
Gårdar
med mikroklimat
monokultur = artrikedom,
monokultur = artrikedom,
Parkering &
ekosystemstjänster och
ekosystemstjänster och
laddning
Grön utsikt åt alla håll
under tak med
Ado
upplevelser Parkering
upplevelser
laddning
under tak

Oändligt många
promenadrundor i porösa
kvarter

Oändligt
många
Flexibla
kvarter,
hanterar
promenadrundor
i porösa
olika behov och
kvarter
ekonomier

Trädgård för alla,
som bor i lägenh

Resurser, inte skräp

Parkering under tak med
laddning

Parkering
under tak med
Adopterbar
mark
laddning

Permakultur istäl
monokultur = art
ekosystemstjänst
upplevelser

Gårdar med
behagligt
Gårdar med mikroklimat
mikroklimat

Gårdar med mikroklimat

Inga energiförluster

TYPOLOGIER

Permakultur
istället för Adopterbar
Gårdar
med mikroklimat
Parkering
under tak med
mark
monokultur
=
artrikedom,
laddning
ekosystemstjänster och
Resurser, inte skräp upplevelser

Platser där
avfall
blir
Oändligt många
Flexibla kvarter, hanterar OändligtTrädgård
inte skräp
Inga energiförluster
många för alla, även deFlexibla Resurser,
kvarter, hanterar
resurser
promenadrundor i porösa
olika behov och
som bor i ilägenhet
promenadrundor
porösa
olika behov och

Inga energiförluster

I varje kvarter finns en gemensam plats för smartare
resursutnyttjande, med lokalt tillvaratagande av
komposterbart avfall från hushåll och trädgård och
där gamla saker kan få nytt liv hos nya ägare.

kvarter

laddning

Byggnadshöjd

Även den trafikerade gatan rymmer adopterbara
ytor för trädgårdsväxter. Boende i de högre husen
ges tillgång till odling på gårdar, inom kolonilotter
eller på adopterbara ytor.

Grön utsikt åt alla håll

Genvägar

Oändligt många
överallt
promenadrundor i porösa
kvarter

Resurser, inte skräp

Grön utsikt
alla
håll
Parkering under tak medGrönåt
Adopterbar
utsikt
åt alla
hållmark

Grön utsikt åt alla håll
Inga energiförluster

Trädgård för alla, även de
som bor i lägenhet

Resurser, inte skräp

Oändligt många
promenadrundor i porösa
kvarter

KAPACITET I HELA OMRÅDET
Antal bostäder: 800-1200
BTA:		
<120 000 kvm
BYA:			
39 000 kvm
Förskola BTA:
1200 kvm
Byggnadshöjd
P-tal:			0,6-0,8

Byggnadshöjd
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Innergård, vy mot öster

GRÖNA KORRIDORER
Inom området ligger de viktiga naturområdena
Domedejla mosse och Plommonskogen. Dessa
knyts samman med omgivande naturmark
och kompensationsområdet med artrika gröna
korridorer. Den viktigaste är Bäckstråket som
också utgör kvartersstrukturens huvudaxel.
PLAN FÖR HÅLLBART BYGGANDE
Byggnaderna uppförs av material enligt följande
kategorier :
• Lång livslängd - hållbart
• Utbytbart och återanvändbart
• Levande och brännbart
• Naturligt och giftfritt
Genom att tillämpa dessa materialkrav, i olika
kombinationer, samt en kravställning på minimala
utsläpp från produktionsskedet minimeras
påverkan från byggandet.
LOKALISERING & MIKROKLIMAT
En av grundprinciperna för passivhusbyggandet
är att anpassa byggnaderna efter väderstreck.
Kvartersstrukturen öppnas mot sydsidorna
genom att husen är lägre och tillbakadragna med
trädgårdar framför.

EN TÖJBAR PLAN
Detaljplanen anger hur marken får bebyggas
och användas. Vi ser en fara med i att planen
begränsar handlingsfriheten på ett sätt som inte
gagnar en långsiktigt positiv utveckling. En plats
som idag inte har underlag för skolor, caféer och
arbetsplatser, eller vars byggnadstypologi om
20 år styrs av dagens förutsättningar riskerar att
hämmas av en styrande detaljplan.
Vi föreslår därför 3 innovationer:
• Bokstavskvarter: Utgångspunkten är att tillåta
ett funktionsblandat kvarter (t ex B, C, D, H, J, K,
R, S) så länge funktionerna inte står i direkt konflikt
med varandra och uppfyller krav om miljö, hälsa,
tillgänglighet och trafik.
• Flexibelt exploateringstal: ett kvarter tillåts
rymma få stora bostadsenheter eller många små.

• Adopterbar mark: trädgårdar tillåts expandera
ut i allmänna ytor under förutsättning att dessa
ytor är fortsatt publika, planeras och sköts enligt
den övergripande biotopplanen.
PERMAKULTUR – INTE MONOKULTUR
En av uppgifterna är att skapa gröna och blå
kompensationsytor samtidigt som jordbruksmark
omvandlas till bostäder. Den nya stadsdelen
bygger på permakultur, där trädgårdsodling och
naturparkstråk mellan husen utgör en stor andel
av markytan. På detta sätt minskas den negativa
effekten av markkonvertering samtidigt som de
positiva effekterna maximeras. Jordbruket, som
bygger på monokulturell odling och en jord som
ligger öppen under delar av året ersätts med en
variationsrik grönska som i högre utsträckning
binder växthusgaser och har en större biologisk
mångfald.

Social blandning

ENERGIÖVERSKOTT
Ett milt klimat är en bra början – Skåne är en
bra plats att bo på. Skåne är även den plats i
Sverige som lämpar sig för geotermisk energi.
Med modern teknik ger det både värme och el.
En uppskalbar anläggning kan initialt ge energi
till 250 hushåll och sedan succesivt ökas i takt
med utbyggnaden av området eller anslutning av
angränsande byggnader.
Med byggande av energismarta bostadshus, solel mm kan tillskottet ökas så att det nya området
blir tillskapar plussenergi till nätet, laddning av
elfordon och belysning av gator mm. Målet är inte
bara att skapa ett område som är självförsörjande
utan samverkar i det gemensamma nätet.
SOCIAL BLANDNING
Social blandning är nyckeln till integration
är att skapa möjligheter att utvecklas. Ett
bostadsområde som ger möjlighet att skapa sitt
första boende och utvecklas med livets skeden
är en bra början. Om det dessutom bidrar till

möten mellan gamla och unga, barn och vuxna,
människor med olika bakgrund ges nya möjlighet
till en social hållbar utveckling på både lokal och
regional nivå.
Med de funktionsblandade kvarteren ges möjlig
het till en blandning mellan olika typer av boende.
Samtidigt kan en tydlig målsättning, t ex om
bryggor mellan generationer, behöva förstärkas
med andra styrmedel.
Generationskvarteret ligger i direkt anslutning
till Bjärreds nuvarande gräns. Här föreslås en
förskola, serviceboende samt ungdomsbostäder
inom samma kvarter. I direkt anslutning ligger en
publik äppleträdgård och handelsträdgården med
café och växthus.
På andra sidan rondellen ligger tillväxthubben
- en mötesplats för företagare, föreningar och
privatpersoner med möjlighet att hyra arbetsytor,
utrustning och nätverk i en social miljö.
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• rymmer en stor variation av funktioner
• integrerar Borgeby som en del av Bjärred
• skapar en grön entrépark
• knyter ihop naturområden med gröna
korridorer
• skapar möjlighet till förtätning över tid
• ger möjlighet att välja bostadsform
• möjliggör tätare boende med mer
grönytor och större biologisk mångfald
• ger plats för den starka växtkraft som
finns i både natur och människor i den
här delen av landet
• är både del av Öresundsregionens
storstad och den Skånska landsbygden
• bygger på lättillgänglig social,
teknologisk och biologisk innovation

Stadsradhus med förgårdar mot söder längs en av gatorna. Gröna parkeringsytor, halvt hårdgjorda,
hanterar dagvatten och ger både vistelsekvaliteter och biodiversitet.
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