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Illustrationsplan

Bjärreds vångar

Bjärred

Borgeby

Bjärred

Illustrationsplan etapp 1, skala 1:2000Orienteringsfigurer.
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Bakgrund och syfte
Inom programområdet för Bjärreds vångar 
ska en ny bydel som kopplar samman Bjärred 
och Borgeby utvecklas. Kommunen höll en 
tävling för området som avgjordes 2018. Täv-
lingsförslaget ligger till grund för detta ge-
staltningsprogram. Bjärreds vångar beskrivs 
i kommunens översiktsplan och den första 
etappen ska nu detaljplaneläggas.

Gestaltningsprogrammet syftar till att sätta 
en kvalitetsnivå för både det offentliga rum-
met och för bebyggelse och kvartersmark. 
Alla inblandade i utvecklingen av området 
får genom programmet en gemensam bild 
av kvalitetskrav vad gäller karaktär, innehåll 
och gestaltning. Gestaltningsprogrammet är 
en bilaga till detaljplanen för Bjärreds vångar, 
etapp 1.

Gestaltningsprogrammet kommer att utve-
klas och förfinas under detaljplaneproces-
sens gång och uppdateras till nästa detaljpla-
neskede.

Kvalitet i arkitektur handlar om att skapa vär-
den, inte bara för beställaren och brukaren, 
utan även för det omgivande samhället och 
framtida generationer.  Väl gestaltade och 
funktionella livsmiljöer, med framträdande 
estetiska och konstnärliga värden och be-
ständiga material, ökar människors livskvali-
tet. Det som byggs och formges har inverkan 
på alla hållbarhetens dimensioner. 

Gestaltandet i den övergripande skalan 
handlar om hur olika funktioner, stråk och 
platser rumsligt lokaliseras och kopplas 
samman. Beroende på hur de övergripande 
fysiska strukturerna formas läggs grunden 
för vilka värden och kvaliteter som kan up-
pnås socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 
Det behöver finnas en balans mellan att inte 
styra arkitektur- och gestaltningsfrågorna för 
mycket då det kan påverka kreativiteten och 
utesluta goda lösningar i ett senare skede, 
men att inte heller ha för generella formule-
ringar som kan tolkas på många olika sätt.  

Inledning

Diagram som visar de tre övergripande karaktärsområdena, Odlingsvångar-
na, Vildmarkshusen och Bygatukvarteren.

Slingrande förlopp: På gatorna i 
öst-västlig riktning stoppas vinden 
genom förskjutningar i gatuförloppet. 
Detta undviker att vindtunnlar skapas i 
denna riktning som är den mest vindu-
statta.

Den varierade gatustrukturen med 
livförskjutningar och planteringar 
dämpar vindens kraft in i området. Det 
skapas även nischer med ordentligt lä 
i denna struktur.

När vinden kommer snett mot bebyg-
gelsen hindrar den förskjutna byg-
gnadsstrukturen vinden från att nå 
längre in i området. 

Förskjuna byggnadsvolymer skapar 
vindskyddade kantzoner och uteplat-
ser.

Visualisering som visar Vildmarkshusen.

Bjärreds vångar
Bjärreds vångar kombinerar det storslagna 
naturlandskapet med en grön och social 
boendemiljö. Visionen tar utgångspunkt i 
Bjärreds gröna identitet och utvecklar och 
bygger vidare på de unika förutsättningarna 
i området. De vackra, artrika ängsmarkerna, 
skogen och odlingskulturen utgör grunden 
för den nya rekreativa och hållbara bydelen i 
Bjärred. Bydelen kopplar också samman be-
fintliga delar i Bjärred och Borgeby. 

Inom Bjärreds vångar finns en bred variera-
tion av bostadsmiljöer, som anpassats till de 
olika förutsättningarna på platsen. Ett stort 
utbud av bostadstyper ger en mångfald av 
invånare i livets alla skeden.

Själva bystrukturen har knäckta gator som 
delas upp i flera sekvenser. Gaturummen är 
varierade med livförskjutningar i bebyggel-
sen så att mindre förplatser skapas. Detta 
syftar till att ge ett bra lokalklimat där vinden 
bryts samt en rik upplevelse för de som rör 
sig i området till fots och med cykel. Ga-
tustrukturen ger en karaktäristisk atmosfär 
till Bjärreds vångar där blicken leds runt nä-
sta hörn och väcker nyfikenhet hos besökare 
i området.

Karaktärsområden
Inom Bjärreds vångar finns fyra olika ka-
raktärsområden, Odlingsvångarna, Vild-
markshusen och Bygatukvarteren. De har 
distinkt olika struktur och gestaltning och de 
innehåller olika bostadstypologier. Karaktärs-
områdena och vad som sammantaget utgör 
dess särdrag beskrivs under separata avsnitt 
i detta gestaltningsprogram.

Ett brett utbud av typologier finns represen-
terade i planen. Inom Odlingsvångarna finns 
radhus, parhus och kedjehus som har närhet 
till gemensam odling, i Vildmarkshusen står 
mindre punkthus fritt utplacerade mot natu-
ren i Vildmarksstråket, och i Bygatukvarteren 
finns flerbostadshus, radhus och service i en 
varierad kvartersstruktur.
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Våtmarken

Fältet

Målpunkten Backarna

Naturbasen

Gården

Ängen

Självplocket

Skogen

Mossen

Övergripande gatuhierarki
Bjärreds vångar ligger mellan Bjärred och 
Borgeby, nära Bjärreds centrum. Genom 
utbyggnad av Bjärreds vångar skapas nya 
starka rörelsestråk som kopplar samman 
de befintliga delarna med de nya delarna 
inom Bjärreds vångar. Kopplingar skapas 
med både kusten och befintliga rekreati-
onsområden. Ett rikt nätverk av stigar och 
rörelsemönster knyter ihop det större sam-
hället och bidrar till att förtydliga och förena 
Bjärred som helhet. Strukturen av samman-
hängande by bidrar till att öka gång- och 
cykeltrafiken i området. Det är självklart att 
ta sig till fots eller med cykel det korta avstå-
det från Bjärreds centrum till idrottsområdet 
i öster.

Inom Bjärreds vångar är Norra Västkustvägen 
en bygata och en viktig del i rörelsemönstret. 
Här rör sig cyklister och gående tryggt längs 
en levande gata under dygnets alla timmar. 
Västanvägen och Norra Västkustvägen är en 
del av det lokala gatunätet. De är bygator 
som flankeras av bebyggelse.

Genom området i nordsydlig riktning löper 
också det större landskapsrummet Vild-
marksstråket som fungerar som ett grönt 
blixtlås som både kopplar samman de olika 
etapperna i Bjärreds vångar och den vidare 
omgivningen.

Lokalgatorna är aktiva gaturum där oskydda-
de trafikanter prioriteras och vistas. Gatornas 
utformning bidrar till sociala möten och till 
kopplingar i den övergripande strukturen. 
Lokalgatan i Odlingsvångarna har en egen 
karaktär, här passerar man inte igenom utan 
ärende till bostäderna eller Odlingsvångarna.

Vidare finns ett fint nät av gång- och cykel-
banor, där en större prioriterad cykelbana i 
öst-västlig riktning kopplar hela vägen från 
havet i väster till Borgeby idrottsplats i öster. 

Mindre, offentliga platsbildningar kopplas sam-
man av det finmaskiga nätet av rörelsestråk.

I Bjärreds vångar finns en variation av offent-
liga och halvoffentliga platser i olika skala 

Stråk och platser
och med olika funktioner. Denna struktur up-
pmuntrar till möten mellan människor genom 
att flera nivåer av offentlighet och mötes- 
platser skapas, från det stora till det lilla.

Dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen sker genom fördröj-
ning, infiltration och rening i olika typer av 
planteringar. Dagvattenhanteringen används 
som ett gestaltningsgrepp med planteringar 
som tillför grönska i strukturen.

Belysning
Belysningen av allmän plats i Bjärreds vångar 
bygger på beprövade principer. Belysningen 
ska uppnå fullgoda ljusvärden på gator och 
platser utan att blända in i bostäder och 
lokaler och samtidigt vara energi- och drif-
teffektiv. Stolpbelysning är den generella 
typen och generellt ska Lomma kommuns 
belysningsprogram följas. Stämnings- och 
atmosfärshöjande belsyning kan förekomma 
på enstaka platser där till exempel enskilda 
träd eller andra element ges en specifik be-
lysning.

Generellt ska belysningen utformas utan 
starkt uppåtstrålande ljus så att ljusföror-
eningar undviks. Mörka områden är viktiga 
för bland annat fladdermus och andra 
mindre djur vilket bör beaktas vid eventuell 
ljussättning av Vildmarksstråket. Rörelsesen-
sorer kan användas för att minska påverkan 
av ljus här.

Diagram som visar rörelsestråk genom området.

Diagram som visar platser och gröna kopplingar inom området.

Diagram där grön pil markerar det stora landskapsrummet 
Vildmarksstråket. Röd linje visar avgränsningen för etapp 1.

Privat
Privatägd mark dit allmänheten inte har 
tillträde. Exempelvis bostadsgård och ute-
plats.

Halvprivat 
Mark som allmänheten har tillträde till  men 
som tillhör de boende som en samfällighet 
eller liknande. Exempelvis Odlingsvångar-
na. 

Halvoffentlig
Mark som allmänheten har tillträde till men 
som är tätt inpå/omringad av bostäder på 
ett sätt som ger den en intim känsla. Exem-
pelvis lokalgatorna, grannskapsplatserna, 
Vildmarkshusens entréplatser och buf-
fertzon mot Vildmarksstråket.

Offentlig
Öppna offenliga platser och grönytor 
som  tydligt vänder sig till allmänheten. 
Exempelvis, bygatan, Vildmarksstråket och 
plommonskogen.

Västanvägen

Norra Västkustvägen
Större lokalgata

Mindre lokalgata 1 (utan angöring)
Mindre lokalgata 2 (m. angöring)
Mindre lokalgata (m. angöring)

Angöringsplats

Busshållplats

Shared space

GC bana

Gångstråk och stigar

Plommonskogen

Odlingsvång

Grannskapsplats

Vildmarkshusens
platser

Vildmarksstråket
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Principillustration som visar mötet mellan bebyggelsen och 
Vildmarksstråket.

Illustrativ sektion genom Vildmarksstråket där det är som smalast mellan husen. Observera 
att husen på den högra sidan kommer att utvecklas i kommande etapp.

Illustrativ sektion genom Vildmarksstråket där det är som bredast mellan husen. Observera att husen på den högra sidan i sektionen kommer att utvecklas i kommande etapp.

Referensbilder som visar hur Vildmarksstrå-
ket kan te sig.

Gröna vindstoppare: Förtätade gröna 
rumsligheter med högre planteringar i 
grönstråkets passager där vinden riske-
rar att förstärkas.

Brutet förlopp: rummet omkring Vild-
marksstråket utformas inte som en rak 
tunnel utan med ett brutet förlopp som 
svänger av och har smalare passager som 
fångar vinden. 

Visualisering Vildmarkshusen, bebyggelsen är 
inflätad i Vildmarksstråkets park.

Vildmarksstråket
Vildmarksstråket är ett samlande grönt rum 
med stora upplevelsevärden och attraktions-
kraft. Det är en stadsdelspark med vild natur-
karaktär snarare än en anlagd park. Marken 
korsas av stigar och träbroar och fungerar 
som ett sammankopplande rörelsestråk.

Vildmarksstråket fungerar också som en 
spridningskorridor mellan de stora närliggan-
de grönområdena Plommonskogen och Do-
medejla mosse. Dagvatten från bostäderna 
samlas här i lågpunkter med ängsmark.

Vildmarksstråket har tydligt markerade 
rumsligheter som öppnar och sluter sig så 
att både generösa, öppna rum och avsmaln-
ande passager skapas. För att hindra vinden 
har de smalnare passagerna tätare plante-
ringar och träd i där vinden annars riskerar 
att förstärkas. 

Den rumsliga dynamiken mellan öppnare och 
smalare partier gestaltas med växtmaterial 
som är anpassat för platsens jordmån och 
härdighetskrav. Flerskiktade planteringar an-
vänds för att skapa rumsliga sekvenser men 
alltid med hög biodiversitet, god genomsikt-
lighet och trygghet som faktorer.

Vildmarkshusen ligger fritt placerade mot 
Vildmarksstråket i en zon som utgör en över-
gång från ordnad till vild grönska. Gränsen 
mellan allmänt och privat är tydliggjord med 
stigar. Bostädernas zon blir halvoffentlig och 
har en mer strukturerad vegetation än Vild-
marksstråket i övrigt. Vegetationen fungerar 
som en gradient från tätare växtlighet vid 
bebyggelsen till vildare öppnare växtlighet i  
Vildmarksstråket. 

Gestaltningsprinciper
• Flerskiktade planteringar används som 

övergripande gestaltningsprincip.

• Vildmarksstråket består av en sekvens av 
öppna och slutna rum, där smalare passa-
ger har tätare växtlighet.

• Kring Vildmarkshusen är vegetationen mer 
strukturerad och ordnad.

• Vildmarksstråket har en mer naturlik  vege-
tationskaraktär.
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Grannskapsplatserna
Grannskapsplatserna är små aktivitetsplat-
ser utspridda i området längs ett nätverk av 
stigar. Dessa är viktiga mötesplatser för de 
boende. Här träffas grannar som bor några 
gator bort, jämngamla barn kan finna varan-
dra och hundägare kan utbyta erfarenheter. 
Grannskapsplatserna är ett pärlband av flera 
platser istället för en stor aktivitetspark. 
På detta sätt har alla en samlingsplats runt 
knuten och området blir en upplevelserik 
miljö att röra sig igenom.

Grannskapsplatserna är programmerade 
med olika typer av aktiviteter vilket säkrar 
ett brett utbud av mötes- och aktivitetsplat-
ser i det offentliga rummet för alla åldrar. 
Platserna utformas så att var och en har en 
tydlig egen identitet. Identiteten skapas av 
artval i växtmaterialet, färgval på utrustning, 
markmaterial och belsyning. Platserna blir 
tydligt åtskilda men samtidigt variationer på 
ett tema där lekfullhet, gemenskap och tillit 
är viktiga ledord.

Bollplan

Hinderbana

Skate och klättring

Traditionell lekplats

Referensbilder som sammantaget visar olika lekfulla sätt att programmera grannskapsplatserna.

Grannskapsplatserna fungerar som en aktivitetspark som är uppdelad och 
spridd över stadsdelen.

Illustrativ sektion som visar en grannskapsplats.

Exempel på innehåll och utformning för Granns-
kapsplatserna.

Gestaltningsprinciper
• Grannskapsplatserna har olika programme-

ring och identitet sinsemellan.

• Utformningen är lekfull och uppmunra till 
vistelse och umgänge.
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Karaktärsbeskrivning
Odlingsvångarna är en social boendeform 
där den fysiska strukturen öppnar för sam-
verkan och möten. Här består bebyggelsen 
av radhus längs en lokalgata. På gårdssidan 
ramar husen in tvärgående odlingsstråk och 
gångstigar. 

Odlingsvångar
Odlingsvångarna har en intim karaktär. Här 
rör sig besökare på de boendes vilkor. De 
boende äger och sköter odingen. Landska-
pet är mer kultiverat än övriga naturrum i 
Bjärreds vångar.

I odlingsstråken kombineras en privat zon 
i anslutning till radhusen med en del i ge-
mensamma odlingsträdgårdar. Odlingen ger 
området en tydlig karaktär av grönska, ge-
menskap och småskalighet.

Inom odlingsvångarna finns också grann-
skapsplatser för lek och möten, se mer på 
sidan 8.

Bebyggelse
Bebyggelsen i Odlingsvångarna består av en 
blandning av rad-, par- och kedjehus. Bland-
ningen skapar en miljö där gestaltningen 
varieras med jämna mellanrum vilket ger en 
rikare upplevelse för de som rör sig till fots 
och med cykel i området. Radhusen uppförs 
två våningar med möjlighet till inredd vind.

Fasaderna består i stor utsträckning av trä, 
men vissa inslag av andra gedigna natur-
material såsom tegel tillåts för att ge liv och 

En sammanhängande trädgård ägs 
gemensamt av ett antal boende som 
en samfällighet. 

Marken delas i privata odlingslotter 
som tillhör de boende.

Parkmiljö med matodling och fruktträd som sköts av 
inhyrda proffesionella likt en gård i en brf. Kan kombi-
neras med engagemang från frivilliga boende.

01. Gemensamma trädgårdar

Tre exempel på hur 
odlingen inom inom 
odlingsvångarna 
kan organiseras. 

02. Privata odlingslotter 03. Professionellt vårdad odlingspark

Michaelis Boyd Associates. Exempel på gemensam odling. Stjärnsunds bygdebolag. Principillustration som visar Odlingsvångarnas gemensamma odling, vilken av-
gränsas med en gångstig av offentlig karaktär mot radhusens privata uteplatser.

Illustrativ sektion genom odlingsvångar, privata uteplatser och radhus. 

Gemensamma odlingar fungerar som mötesplatser i den 
sociala byn.

Gestaltningsprinciper platser
• I Odlingsträdgårdarna sker gemensam od-

ling.

• Odlingsträdgårdarna utformas så att de är 
öppna för besökare.

• Tydliga gränser skapas mellan privata ute-
platser och odlningsstråk.

Odlingsvångarna

x 10

privata trädgårdar

gemensamma trädgårdar

5 hushåll
5 hushåll

professionellt vårdad odlingspark

gemensamt

x 10

privata trädgårdar

gemensamma trädgårdar

5 hushåll
5 hushåll

professionellt vårdad odlingspark

gemensamt

x 10

privata trädgårdar

gemensamma trädgårdar

5 hushåll
5 hushåll

professionellt vårdad odlingspark

gemensamt
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variation. Typologin anknyter till den skånska 
bebyggelsekaraktären. Taklandskapet ska 
vara varierat och karaktäriseras av sadeltak. 
Takfall tillåts både mot gatan och mot grann-
husen. Taken ska optimeras för solceller. 
Genomgående ska de enskilda husen fram-
träda så att långa längor undviks. Detta kan 
göras med till exempel med gavlar mot ga-
tan, eller med hjälp av takkupor, takterasser 
och ett varierat fasadliv mot gatan. 

Gator och parkering
Odlingsvångarnas radhus angörs via en intim 
bostadsgata. Gatan fungerar också som 
mötesplats grannar emellan. Här prioriteras 
de oskyddade trafikanterna, här kan barn 
lära sig cykla. Tillgänglig angöring och parke-

ring kan anordnas i gatusektionen men då på 
kvartersmark.

På gatusidan ligger radhusens entréer mot 
förgårdsmark som varierar i bredd. På för-
gårdsmarken finns utrymme för möblering, 
cyklar och grönska. Förgårdsmarken är en 
viktig plats för den sociala gemenskapen. 
Sammantaget får gatan karaktären av en 
lugn informell bostadsgata. 

Gatan har inslag av trädplantering som växlar 
mellan gatans sidor vilket sänker hastighe-
ten för bilarna till gångfart. Träden bidrar 
till att bryta ned skalan och ger skugga och 
växtlighet i gaturummet. Gatan har inga 
kantstenar. Markytan mellan radhusens en-
tresidor ligger i en enhetlig nivå och bildar 
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Islands Brygge - Vandkunsten. Exempel på intim bostads-
gata med grön förgårdsmark utan kantstenar.

Valby Have - Arkitema. Exempel på intim bostadsgata med 
grön förgårdsmark utan kantstenar, samt inslag av träd-
plantering.

Årslev Sdr. Nærå - Arkitema. Exempel på gemensamam 
odlingar kopplat till bostäder, med tydlig avgränsning mot 
privata uteplatser. Radhus i trä.

Visualisering Odlingsvångarna. Taklandskapet är karaktäri-
stiskt för området.

Visualisering Odlingsvångarna.Referensbild som visar äppelund för Odlingsvångarna. Gatusektion, Mindre lokalgata 3. Förgårdsmarken varierar 
i bredd.

Princip för parkering framför radhus.

ett gemensamt golv som bidrar till den infor-
mella karaktären.

Parkering sker till stor del gemensamt i mobi-
litetshubbar i Bygatukvarteren för att minska 
andelen parkering på mark i området, se mer 
på sidan 12 och 13. För en av radhustypologi-
erna tillåts dock parkerning på förgårdsmark, 
framför entrén. Detta innebär att förgårds-
marken blir bredare vilket också bidrar till 
ett varierat och luftigt gaturum. En samlad, 
mindre markparkering anordnas i anslutning 
till Mindre lokalgata 2.

Gestaltningsprinciper bebyggelse
• Bebyggelsen består av en blandning av 

radhus, parhus och kedjehus.

• Bebyggelsen består i stor utsträckning av 
trä med visst inslag av andra gedigna natur-
material.

• Taklandskapet utformas med sadeltak för 
att skapa en gemensam karaktär inom ka-
raktärsområdet.

Gestaltningsprinciper gata
• Gatan utformas med stort inslag av grönska 

i form av träplantering och grön förgårds-
mark.

• Gatan utformas utan kantsten så att ett 
golv i enhetlig nivå skapas.
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Karaktärsbeskrivning
Vildmarkshusen är flerfamiljshus i form av 
mindre punkthus. Vildmarkshusen har en fri 
placering mot Vildmarksstråket. Detta ger på 
håll intryck av att bebyggelsen är inflätad i 
Vildmarksstråket, samtidigt som den står i en 
mellanzon som utgör en övergång till parken, 
mellan ordnad struktur och vild park. Längs 
Vildmarksstråkets kanter löper stigar som 
med sitt avstånd till bostäderna ramar in den 
halvoffentliga zonen som blir bostädernas 
buffertzon. Här är vegetationen tätare för att 
delvis skydda och skilja av bostäderna. 

Bebyggelsen är grupperad i klungor så att 
husen skapar gemensamma gårdsrum av 
mer privat karaktär. Den fria placeringen mot 
naturen fungerar på liknande vis som i refe-
rensprojektet Kronoborg strandpark nedan.

Vildmarkshusens platser
Vildmarkshusen samlas kring en gemensam 
entréplats, ett slags gårdsrum eller utvidgat 
gaturum. I gårdsrummen finns plats för lek 
och umgänge, samt att de hanterar angöring 
för de boende i Vildmarkshusen. Bostäder-
nas entréer orienteras mot gårdsrummen 
och bidrar till att göra Vildmarkshusens 
platser till mötesplatser för de boende. I 

Vildmarkshusen
gårdsrummen finns också inslag av granns-
kapsplatser, se mer på sidan 8.

Bebyggelse
Vildmarkshusen har ett tydligt formspråk 
utan utskjutande balkonger. Balkonger får 
istället vara inskjutna alternativt del av större 
utskjutande byggnadsdelar så att de inord-
nar sig i den starka formen. Sadeltak förstär-
ker intrycket av storvillor. Balkongerna och 
uteplatserna är privata medan Vildmarksstrå-
kets park och entréplatserna blir lägenheter-
nas gemensamma uterum. 

Vildmarkshusen uppförs i en kombination av 
gedigna naturmaterial, det kan vara både till 
exempel trä och tegel. Puts och skivmaterial 
förekommer inte.

Husen uppförs i tre storlekar. Den minsta får 
två våningar, den mellanstora tre och den 
största fyra våningar. Vildmarkshusen ska 
gärna ha inredd vind.

Gator och parkering
All parkering som krävs för de boende 
ordnas inom området för Vildmarkshusen. 
Parkeringen ligger samlad vid infarterna till 
Vildmarkshusen.

Inzooming av illustrationsplanen vid Vildmarkshusen. Här 
syns bebyggelsens fria placering som flätas in i Vildmarks-
stråket.
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Illustrativ sektion genom Vildmarkshusen och platserna som skapas mellan husen.

Kronoborg strandpark - Arkitema. Exempel på bebyggelse 
med fri placering mot naturmiljö.

Kronoborg strandpark - Arkitema. Exempel på bebyggelse 
med fri placering i klungor som ändå skapar gemensamma 
gårdsrum.

Gatusektion för Mindre lokalgata 1 som passerar 
väster om Vildmarkshusen

Hamrevann - Arkitema. Exempel på bebyggelse med fri 
placering kring ett gemensamt gårdsrum.

Gestaltningsprinciper platser
• Gårdsrummen utformas med mer struktu-

rerad och ordnad vegetation.

Gestaltningsprinciper bebyggelse
• Byggnaderna har en stark och enhetlig 

volymgestaltning. Variationen ligger i bygg-
nadernas olika storlekar samt materialhan-
tering.

• Byggnadena uppförs i gedigna naturmateri-
al såsom trä och tegel.

Gestaltningsprinciper gata
• Gatan utförs med trädplanteing.

• Ingen parkering eller angöring längs gatan.
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Karaktärsbeskrivning
I Bygatukvarteren är bostadsbebyggelsen 
ordnad som en varierad kvartersbebyggelse 
som möter gatan på klassiskt vis med entréer 
som vetter mot gatan. Det finns möjlighet 
till mindre lokaler i attraktiva lägen. I Byga-
tukvarteren finns också två mobilitetshubbar 
samt ett äldreboende.

Kvarteren består av mindre byggnadsvolymer, 
lameller, som sätts samman till kringbygda 
kvarter. Dock finns alltid öppningar och släpp 
i kvarteren vilket möjliggör de övergripande 
nord-sydliga stråk som löper genom hela byde-
len och binder samman Bygatukvarteren med 
Odlingsvångarna i norr. Mot Västanvägen och 
Norra Västkustvägen är kvarteren i princip helt 
slutna, och mot en torgbildning i sydost bildar 
bebyggelsen väggar till stadsrummet.

Bygatukvarteren

Tidig visualiserig som visar på kvarterets utbredning samt byggnadernas volym 
i förhållande till gatan.

Inzooming på illustrationsplanen som visar bebyggelsens 
varierade fasadliv mot de omgivande gatorna, samt hur 
kvarteren är uppbyggda av flera mindre byggnader.

Referensbild som visar bostadsgård med växthus och plats 
för umgänge.

Referensbild som visar gårdsmiljö med plats för vardag 
och fest.

Referensbild som visar gårdsmiljö med bygg-
nad i tegel.

Köpenhamn. Bostadsgård. Husen ges ett varierat uttryck 
med hjälp av material och fönsterstättning.

Bostadsgårdar
På bostadsgårdarna finns plats för lek och 
umgänge. Grannskapsplatser skapas inne 
på bostadsgårdarna vilka kopplas samman 
med andra grannskapsplatser i stadsdelen 
via de nord-sydliga stråken. Se mer på si-
dan 8.

Bebyggelse
Varje kvarter består av flera hus, där varje 
enhet får sin egen gestaltning. Entréerna vet-
ter mot gatan, det är tätt mellan entréerna.

Husen uppförs till övervägande del i olika 
slags tegel med ett visst inslag av mörkare 
kulörer för att knyta an till den bebyggelse 
som finns i Bjärreds äldre delar. Bebyggel-
sen har som regel sadeltak, en gestaltning 

Miljön i och kring Bygatukvarteren utformas för att locka 
till rörelse till fots och med cykel.

som bidrar till att skapa en karaktär av en 
tät men småskalig by och knyter an till den 
skånska byggnadstraditionen. Samtidigt 
tillåts husen få en samtida gestaltning med 
friare fönstersättning och kombination av 
material. Variation i gestaltningen är viktig, 
men sker inom en tydlig ram vad gäller 
form och material. Byggnadskropparna 
ligger på varierande avstånd till gatan, 
vilket bidrar till ett dynamiskt och samtida 
intryck. På så sätt berikas upplevelsen i 
gaturummet. Dessutom bidrar principen 
till att bryta vinden, se diagram på sidan 5.

Flerbostadshusen är mellan fyra och fem 
våningar. Mindre inslag av enbostadshus 
i två våningar skapar en övergång till den 
lägre bebyggelsen i Odlingsvångarna i norr.

Gestaltningsprinciper platser
• Gårdarna utformas med plats för både lek 

och vila.

Gestaltningsprinciper bebyggelse
• Kvarteren består av en sammansättning av 

mindre lamellhus med sadeltak.

• Varje hus får sin egen gestaltning.

• Fasader uppförs till övervägande del i mörkt 
tegel.

• Entréer ska orienteras mot gatan.

Mobilitets-
hubb

Västanvägen
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Mobilitets-
hubb

Äldre-
boende



13BJÄRREDS VÅNGAR GESTALTNINGSPROGRAM  2022-10-26

Gatusektion, större lokalgata.Gatusektion, mindre lokalgata 2.

Principillustration bottenvåning med lokal. Principillustration bottenvåning med bostad.

Gator och parkering
Inom Bygatukvarteren finns två mobilitets-
hubbar. Här samlas en stor del av parkerin-
gen för stadsdelen för att undvika för stora  
markparkeringar. Detta möjliggör en tätare 
bebyggelsestruktur där allmänna utrymmen 
prioriteras för människor.

Förutom parkering kan mobiltetshubbarna 
också innehålla cykel- och bilpool, cykelver-
kstad, paketutlämning och olika slags digitala 
tjänster kopplat till mobilitet. 

I mobilitetshubbarnas bottenvåningar finns 
förutom infart till parkeringen lokaler för verk-
samheter och mobilitetstjänster. Parkeringen 
finns en våning upp i två våningar, samt på ta-
ket. Fasaden är öppen och kan gestaltas med 
till exempel träribbor där växter kan klättra.

Mindre lokalgata 2 som löper mellan Byga-
tukvarteren och Odlingsvångarna har träd-
plantering med angöring på ena sidan. En 
separat cykelbana på den södra sidan kop-
plar samman Bjärreds vångar med en befint-
lig cykelbana som leder västerut mot havet,  
samt leder ut till Vildmarksstråket med möjlig 
koppling till kommande etapper. Förgårds-
marken varierar eftersom kvarterens fasadliv 
tillåts skjuta in och ut. 

Området är bydelens mest tätbebyggda. Den 
större lokalgatan har trädplantering på båda 
sidor för att släppa in grönska och de ge-
nerösa gångbanorna ger plats för människor 
att vistas i gaturummet. Här är förgårdsmar-
ken generellt mindre och är främst till för 
att hantera takdagvatten. Som variation kan 
fasadlivet dras tillbaka och en microplatsbild-
ning kan skapas framför en butikslokal eller 
ett kafé.

Där gatorna korsas i Bygatukvarteren samsas 
alla trafikslag i en shared spaceyta. Här pas-
serar bilarna på de gåendes villkor.

Exempel på bottenvåning med 
verksamhet.

Gestaltningsprinciper gata
• Gatorna får en urban gestaltning med 

trädrader och tydligt avgränsade ytor för 
gående och cyklister.

Gestaltningsprinciper mobilitets-
hubb
• Bottenvåningen mot gata innehåller lokaler 

för verksamheter

• Fasad i parkeringsdel utförs som en lätt och 
öppen konstruktion i t.ex. trä.

Referensbild som visar lokaler i bottenvåning 
mot gata.
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Västanvägen
För Västanvägen planeras det för bebyg-
gelse på båda sidor om gatan i framtiden. 
Detta gäller avsnittet vid Bjärreds vångar. 
Bebyggelsen ramar in och definierar gatu-
rummet. Gatan har en urban gestaltning 
med aktiva bottenvåningar, trädplanteringar 
och angöring samt gott om plats för gående 
och cyklister. De olika trafikslagen får tydligt 
avgränsade uttymmen. 

Gatusektionen vidgas i anslutning till Plom-
monskogen och ger plats för busshållplats.

Västra Hamnen, Malmö

Gestaltningsprinciper
• Gatorna får en urban gestaltning med 

trädrader och tydligt avgränsade ytor för 
gående och cyklister.

Gatusektion, Västanvägen.

Referensbilder som visar gatans karaktär.
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Norra Västkustvägen
Norra Västkustvägen är Bjärreds vångars 
större bygata. Bebyggelsen vänder sig mot 
gatan med entréer och lokaler i bottenvånin-
gen. Detta skapar tydliga gaturum och ger 
goda förutsättningar för byliv. Trädplante-
ringar ger grönska i gaturummet.

Norra Västkustvägen har urban karaktär med 
ordentlig plats för gång- och cykeltrafik. När 
Vildmarksstråket korsar gatan gör den ett 
tydligt avtryck. En avvikande markbeläggning 
visar tydligt att här korsar ett grönstråk. 

Gatusektionen vidgas i anslutning till Vild-
marksstråket och ger plats för busshållplats.

Sektion genom Norra Västkustvägen.
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BJÄRREDS VÅNGAR
GATUSEKTION - NORRA VÄSTKUSTVÄGEN
1:200   2021-12-14 Referensbild för lokal i bottenvå-

ningen.
Västra Hamnen, MalmöFörskjuna byggnadsvolymer mot gata skapar 

vindskyddade kantzoner och uteplatser.
Köpenhamn, gatusektion med 
trädplantering och angöring.

Lund, lokal i bottenvåningen. Köpenhamn. Möjlig bebyggelse i Byga-
tukvarteren med sadeltak och i mörkt 
tegel.

Gestaltningsprinciper
• Gatorna får en urban gestaltning med 

trädrader och tydligt avgränsade ytor för 
gående och cyklister.

• Korsning med Vildmarksstråket markeras 
med avvikande markbeläggning.
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Karaktärsbeskrivning
Området söder om Löddesnäsvägen består 
av en småskalig bostadsbebyggelse i form av 
radhus, parhus, eller kedjehus i den östra de-
len samt ett mindre LSS-boende i den västra 
delen. Bebyggelsen har förgårdsmark och en 
tydlig relation till gatan. Detta bygger vidare 
på Löddesnäsvägens intima och kulturhisto-
riskt värdefulla gatustruktur. Trädraden längs 
gatans södra kant ingår i värdet och bevarasi 
stor utsträckning. Löddesnäsvägens karaktär 
som strukturbildande element i landskapet 
förstärks i och med bebyggelsen. 

Bostäderna grupperas om två eller tre enhe-
ter med varierande avstånd emellan grup-
perna. Detta skapar en luftig, lantlig karaktär 
som ansluter till befintlig bebyggelserytm 
norr om Löddesnäsvägen. Bebyggelsens pla-
cering innebär också att befintlig grönstruk-
tur mot gatan till del kan bevaras.  

Utemiljö
Bostäderna har förgårdar som möter vägen 
med en mer publik sida medan de mer pri-
vata trädgårdarna vänder sig mot Vildmarks-
stråket i söder. På södersidan bevaras en del 
befintliga träd och kopplar an till grönstruk-
turen i Vildmarksstråket. Förgårdsmarken har 
plats för bevarande av befintliga solitärträd  
som hängpil och valnötsträd. Infarter till bo-
städerna passas in mellan de bevarandevär-
da träden. Befintlig uppvuxen grönstruktur 
bidrar starkt till områdets karaktär. 

Löddesnäsvägen

Bebyggelse
Radhus, parhus och kedjehus uppförs i 
två våningar med möjlighet till inredd vind. 
Huskropparna är placerade med långsida 
och takfall mot gatan vilket ger samman-
hållna volymer med en lantlig karaktär. 
Taklandskapet karaktäriseras av sadeltak 
där en mindre del kan ha avvikande lutning 
och utformning för att uppnå en variation. 
Taken ska optimeras för solceller.

LSS-boendets nordligaste byggnadsdel 
ligger med långsidan som ett ankare mot 
gatan och inordnar sig i den övergripande 
strukturen. LSS-byggnaden får en friare 
placering mot grönskan i söder.

Fasaderna uppförs i trä eller andra gedigna 
naturmaterial såsom till exempel tegel. 
Typologi, materialitet och utformning 
knyer an både till den skånska bebyggel-
sekaraktären och bebyggesen i de södra 
delarna av Bjärreds vångar.

Gator och parkering
Löddesnäsvägen bevaras i sitt ursprungli-
ga läge och behåller sin småskaliga intima 
karaktär. Längs gatan finns en del av Bor-
gebys äldsta bebyggelse och gatan har 
sedan länge sammankopplat Borgeby med 
kusten.

Parkeringsnormen är 1,0 för den östra 
delen medan en särskild utredning ska tas 
fram för den västra delen.

Inzooming av illustrationsplanen vid Löddesnäsvägen. Enkel volymmodell över husen mot Löddesnäsvägen. Nya hus är rosa, befintliga hus 
på Löddesnäsvägens norra sida är vita. Vildmarkshusen skymtar till höger i bild.

Referensbilder som visar småskalig bebyggelse i uppvuxen grönska.

Gestaltningsprinciper platser
• Förgårdsmark karaktäriseras av bevarad 

grönstruktur. 

Gestaltningsprinciper bebyggelse
• Bebyggelsen består av radhus, parhus och 

kedjehus, samt LSS-boende.

• Bebyggelsen placeras med förgårdsmark 
mot Löddesnäsvägen och släpp emellan 
huskropparna för att ge plats åt befintlig 
grönska.

• Bebyggelsens fasader består av trä eller 
andra gedigna naturmaterial.

• Taklandskapet utformas med sadeltak för 
att skapa en gemensam karaktär inom ka-
raktärsområdet.

Gestaltningsprinciper gata
• Löddesnäsvägens befintliga småskaliga 

karaktär bevaras.

Radhus, parhus, kedjehus

LSS-boende
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