UTI VÅR HAGE
I den svenska folkvisan Uti vår hage sjunger man

Till stöd för projektet finns ett diagram med

”Vill du mig något, så träffas vi där”. Detta har

platsutvecklingsprinciper som har till syfte

inspirerat oss att utvidga begreppet ”trädgård”

att utgöra en ram för utvecklingen i samtliga

för att uppmuntra gemensam användning och

av projektets implementeringsfaser, och att

kontakt mellan grannar. Trädgården som en

säkerställa varaktiga strategier för området,

delad resurs har implementerats i alla gröna

infrastrukturen och samhället.

CENTRALA ATTRIBUT

En bra plats att bo på är en plats där folk trivs
och vill vara. Vi anser att de 7 centralattributen är
avgörande för att uppnå en sådan miljö.

utrymmen utomhus i detta projekt, framför
allt i den centrala trädgården, men också på

Idén är att lokala invånare och branschaktörer

gårdsplaner och i utkanterna av området. Detta

ska medverka till utvecklingen av

ger ett integrerat nätverk av rutter och utrymmen

platsutvecklingsdiagrammet som kommer att

för lek och rekreation.

byggas på efter hand. Det ger Lomma kommun
och dess planerare en metod för implementering

Uti vår hage presenterar en vision om ett

och verifiering som säkerställer att varje

kompakt och hållbart nytt område på en viktig

konsekutiv fas och komponent i utvecklingen

plats mellan Bjärred och Borgeby. Konceptet

bidrar till det nya områdets övergripande vision.

INDIKATORER

Indikatorerna hjälper oss att vägleda och utvärdera
hur det går med den övergripande planen och
införlivar samtliga av de 7 kärnattributen.

drivs av ett intresse för bilfri mobilitet, social
rekreation, lokal medverkan och organisk tillväxt.

Allt eftersom projektet utvecklas och en rad olika

Målet är att etablera detta nya område i Bjärred

arkitekter, planerare, utvecklare och konsulter

som en levande bostadsort:

involveras, kommer dessa indikatorer och

KRITERIER

kriterier alltid att finnas tillhands för att jämföra

En bra plats att bo på.

Grannar och lokalbefolkningen har alla kommit ihop för att
skriva ned kriterier som vi vill att den nya utvecklingen ska
främja. Dessa kriterier informerar direkt masterplanen med
konkreta åtgärder utifrån våra egna erfarenheter och ambitioner!

konkreta åtgärder för att garantera strategisk
överensstämmelse med visionen och de
centrala attributen.

Platsutvecklingsdiagram
(placemaking)

ANSLUTET

Det är spännande att cykla på vägarna kring
Bjärred och Borgeby och utforska tidigare
otillgängliga odlingsområden.

Vi gillar att leka med andra barn i Trädgården, och
jag lär min syster rullskridskoåkning!

Interventionsskalor

Borgeby

Borgeby

Bjärreds centrum

Bjärreds centrum

Befintligt huvudcykelnät
Föreslagna Gång- och cykelbanor
Grönstråk

Blandtrafik (shared surface)

Blåa och gröna strukturer
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Trädgården och Domedejla mosse i bakgrunden

Gång- och cykelvägnät

Utsikt mot öster från huvudgatan
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MOTSTÅNDSKRAFTIG
Uti vår hage är en port till ett nätverk med

väl underhållna och olikartade gröna och

allmänt tillgängliga och sammankopplade

blå strukturer. På så sätt uppvägs ”förlorad”

grönområden, som förenas av ett kompakt

jordbruksmark av ekologiska förbättringar

bostadsområde på fälten mellan Bjärred

i den föreslagna stadsdelen, det produktiva

och Borgeby. Samtidigt som det har varit

grönområdet i trädgården, och strategisk

viktigt att minimera övertagandet av värdefull

landskapsförvaltning i kompensationsområdet.

Det är trevligt att träffa andra människor efter
arbete och på helgerna i grönsaksgården. Under
sommarmånaderna får vi de flesta av våra
grönsaker här!

Med ett slakteri i Bjärred centrum bestämde jag
mig för att öppna en annan i det nya grannskapet
så att jag också kunde tillgodose boende i
Borgeby.

Som en pensionerad
trädgårdsmästare mina gröna
fingrar kommer i god användning i
samhällsarbetet, och jag tar hand
om några fina växter och träd i vår
gårdsplan.

jordbruksmark för utvecklingen, härstammar
den föreslagna övergripande planen från

Hela landskapsstrategin delas upp i 5

en önskan att etablera tydligt definierade,

huvudkomponenter som beskrivs nedan.

Jag njuter av de nya ridvägar
som är perfekta för att besöka
Plommonskogen eller stranden!
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Situationsplan, 1:3000
Til Flädie och Fjelie

Trädgård

Landskapets utkanter

Skogsområden

Gårdsplaner

Sänkor (swales) och vattendrag

En grön korridor från norr till söder förenar Domedejla
mosse med kompensationsområdet och skapar en
tröskel mellan den byggda miljön och det naturliga
landskapet. En artrik gräsmark gynnas av sänkan
(swale) som löper genom området, där en cykel- och
gångbana kommer att uppmuntra samspel med
naturen.

Landskapets utkanter definieras av utspridda
trädplanteringar med dominerande inhemska arter
som björk och bok och kommer att inkludera cykeloch gångvägar, samt områden för organiserade
fritidsaktiviteter som lekparker. Tillsammans utgör
de viktiga buffertar mellan större vägar, befintlig och
planerad utveckling, samt skogsområden.

De befintliga skogsområdena Plommonskogen och
Domedejla mosse har regional betydelse i ett område
som domineras av öppna jordbrukslandskap. Den
övergripande landskapsstrategin strävar efter att
ytterligare stärka biotoperna och djur- och växtriket
där, samt att underlätta arternas migration i en
övervägande nord-sydlig riktning.

Varje perimeterblock omger en gemensam gård som
de boende har direkt tillgång till. Det finns utrymmen
för säker lek, avkoppling och trädgårdsarbete. De är
med andra ord perfekta ställen att umgås på och att
lära känna grannarna.

Befintliga vattendrag i området förenas genom ett
integrerat nätverk av sänkor som bildar en viktig del
av förslagets identitet. Sänkorna samlar slam och
ytans näringsämnen vilket skapar fertila miljöer för
fleråriga grödor som fruktträd och bärbuskar, vilket
gynnar ett interaktivt och varierande landskap.
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SOCIALT

Löddesnäsvägen

Gårdsplan

Gårdsplan
Trädgård

Typiskt block, längs Löddesnäsvägen. Plan och sektion skala 1:400

Teckenförklaring typiskt
perimeterblock
Leva/ bo-enheter,
flexibel konfiguration
Etagevåning
Lägenheter
Parhus/ radhus

Teckenförklaring
äldreboande
Lägenheter
Gemensamma funktioner

Bjärreds typologi

En omtolkning av kvarteret

Bjärreds DNA är ett 60 meter djupt block med

varierar
60-120m

flexibel bredd som implementerades överallt

Circulation

De nya leva/bo-enheterna är utmärkta alternativ
till traditionella lägenheter eftersom jag kan ägna
mer tid åt att jobba och att vara med min familj,
och mindre tid åt att pendla till mitt telekomjobb i
Malmö.

Perimeterblock underlättar intim
rekreation på gemensamma gårdar.

under stadens expansion på 60- och 70-talet.
60m
Löddesnäs -

Nordmannsvägen och Leifs Väg -

Gröna korridorer blir ”bakre trädgårdar”
för varje block som en förlängning av

60m

varierar
60-120m

varierar
60-120m

Enhetliga, kompakta
fristående villor

Utsnitt av föreslagen äldreboende. Plan och sektion skala 1:400

de gemensamma gårdarna.

60m

Nettodensitet på i genomsnitt 68 eneheter per hektar.

Rradhus

Konfigurationen av block utformade för

I utkanten av varje block brukar det finnas

att etablera förenade grönområden och

grönområden som bildar kontinuerliga

förstärkta gatuavgränsningar.

rutter från Västanvägen ända ut till kusten.

Vardagsrum

Aktivitetsrum

Dessa utrymmens potential är emellertid

Gemensam
matsal

underutnyttjade på grund av strikta
fastighetsavgränsningar. Gatornas kanter är
inte heller ordentligt avgränsade, förutom med

Vi köpte vårt första hus
tillsammans i det nya området, nära
Plommonskogen. På morgonen
släpper vi barnen i förskolan och tar
en buss till Lund, var vi båda jobbar.

häckar och staket.

Vardagsrum

Detta är en möjlighet att integrera
en flexibel och långsiktig lösning
på efterfrågan på bostäder i
kommunen. Projektet kompletterar
befintliga bostadsbestånd genom
att erbjuda alternativa typologier
och hyresmodeller och tillgodose
ett brett utbud av bostadsbehov
till befintliga och nya invånare i
Lomma.

Aktivitetsrummet i det äldreboende som
jag och min man nyligen flyttade till är
toppen och vi gillar den gemensamma
gården och kontakten med andra grannar.

Helande trädgård

Gemensamt grönhus

Nettodensitet på i genomsnitt 13–22 byggnader per hektar.

solceller

ovanjordsbevattning

ytvatten

gemensam energi - och
återvinningscentral

gröna tak

tvätt
toalett
biltvätt

evaporation
gårdsplan

passivbostäder

sänkor
källsortering
svartvatten

Sydvatten
gråvattenbehandling

kloak

Vattenhantering
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infiltration

regnvattenbehandling
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BDT-vatten
regnvatten
kranvatten
överströmning

kolonilotter

batteri

kompost

geotermisk energi
distribution
Energi och materialflöde
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MEDBORGERLIGT

Leverera projektet
Antaganden

Areaberäkning

BTA

Brutto genomsnittlig enhetstorlek 114m2
(lägenheter och hus)

Byggnadsarea

Genomsnittlig hushållsstorlek

Bruttoarea (3 våningar genomsnitt)

104,700m2

Antal bostäder

900 enheter

BYA
34,900m2

En väsentlig del av projektet är begreppet

Förslaget är att dela upp implementeringen

stegvis tillväxt under implementeringen. Detta

i 4 faser med en tidsplan på 5 år per

återspeglas i den övergripande planens layout

fas, där varje 5-årsfas levererar ungefär

som karakteriseras av utvecklingsplaner i en

225 bostäder. Utvecklingssekvensen för

Brutto markarea

13,3 hektar

Gjennomsnittliga bostäder per hektar

68 enheter

av parkeringsplatser eller samordna

skala som liknar den som används för den

individuella planer inom varje fas är ganska

Netto byggbara tomter

76,520m2

Gjennomsnittliga invånere per hektar

150pers

stormvattendränering med cykel- och

1,550m2

1000m2

Vidare konsultation kan fastställa om fler

flexibel och kan anpassas efter hand till

Förskola

fotgängarvägar. Vi föreslår en bilparkering på 0,5

2830m2

1000m2

parkeringsplatser behövs, potentiellt genom

variationer i befolkningsprognoser. Den gör

Äldreboende
Gemensamma faciliteter

1600m2

bilar per enhet fördelad som sådan:

underjordiska garage.

Summa brutto

110,680m2

befintliga stadsplanen för Bjärred.

2.2pers

det också möjligt att ändra prioriteringarna i
landskapsimplementeringen.

De bredare strategierna för området och
infrastrukturen är skapade så att varje fas blir
helt klar innan nästa påbörjas. På så sätt kan
vi utnyttja tillgången till och användningen av
delade utrymmen och resurser även medan
konstruktionen pågår.

Fase 1 - 2019-2025

Jag och andra barn har deltagit i workshops där
vi hade möjlighet att skissera och rita alternativ
för en ny lekplats!

Transport är integrerad i den övergripande
infrastrukturstrategin, bland annat
genom att använda permeabla områden

Mitt byggnadsföretag har varit involverat i
att leverera den första fasen av planen. Vi
hade ett nära samarbete med designteamet
för att etablera kontakter med lokala
materialleverantörer och tillverkningsarbetsflöden
som möjliggjorde effektiv och säker konstruktion.

250 – parkering på området, i byggnader (för
etagehus)
50 – gatuparkering
120 – parkeringsnoder integrerade i kvarteren

Jag köpte min första lägenhet här och jobbar på
lokal gym som en personlig tränare. Jag älskar
att gå en jogg på morgonen på stigarna runt Otto
Pers Gård.

Fase 2 - 2025-2030

Fase 3 - 2030-2035

Fase 4 - 2035-2040

Bygga perimeterblock längre österut för att definiera den gröna korridoren.
En andra förbindelse till Löddesnäsvägen kan skapas under denna fas. En ny
busstation föreslås i landskapets utkant norr om rondellen.

Utöka utvecklingen mot Borgeby och skapa en ny förbindelse till Norra
Västkustvägen, vilket färdigställer den centrala öst-västliga gatan. Bygga det nya
äldreboendet.

Färdigställa block i utkanten av området och etablera en gatufasad längs Norra
Västkustvägen.

En ny grön bro för fotgängare och cyklister som fortsättning på den gröna
korridoren underlättar den nord-sydliga migrationen av arter. Den utgör också
en stark förbindelse till kompensationsområdet, vilket river Österledens
barriäreffekt.

Det gröna nätverk som förenar gårdarna i de nya blocken utvidgas mot
Borgeby. Landskapets avgränsningar mellan befintliga och föreslagna
bostäder underlättar rörelse dem sinsemellan och skapar insynsskydd mellan
byggnaderna. Sänkor integreras i gatusektionen för den öst-västliga gatan, vilket
underlättar dräneringen.

Slutlig landskapsarkitektur i utkanterna mot Österleden och Norra
Västkustvägen färdigställer det gröna nätverket.

Byggnader
Göra platsen åtkomlig från Västanvägen och färdigställa den nya vägen från norr
till söder som ansluter till Löddesnäsvägen. Bygga den nya förskolan.

Strategisk
Skapa nya anslutningsförbindelser till Plommonskogen och en cykel- och
gångbana som ansluter till det befintliga nätverket väster om Borgebyhallen.
Etablera en ny anslutningspunkt till Dommedejla mosse i förlängningen av
trädgården. Nya sänkor (swales) som går till den befintliga sjön och integreras i
landskapet i trädgården.
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