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Sellebergas nuläge och historia

Bjuvs kommun förvärvade 116
hektar av Sellebergaområdet efter
att Findus lade ner sin verksamhet
och sålde sina marktillgångar.
Merparten av området består idag av produktionsområden, ytor
för Findus provodlingar samt naturmark. Med förvärvet säkrar
Bjuvs kommun centrumnära mark med stor utvecklingspotential för
bostadsbebyggelse för många år framåt.

Det här är ett kvalitetsprogram för den övergripande
planeringen av Sellebergaområdet i Bjuv.
Programmet är framtaget på uppdrag av Bjuvs
kommun och Regeringskansliets ”Samordning för
bostadsbyggande”. Dess syfte är att ta fram och
slå fast övergripande kvaliteter och strukturer för
området. Dessa ska fungera som ett stöd och ha en
guidande funktion vid planering, samordning och
utformning av den yttre miljön samt bebyggelsen i
den nya stadsdelen.

Den första utbyggnadsetappen av Selleberga planeras att byggas ut
med i genomsnitt 40 bostäder per år under de kommande 40 åren
och etappen omfattar därför ca 1200–2000 bostäder, lokaler och
tillhörande P-platser för både boende, verksamheter och besökare. I
kommunens översiktsplan pekas en större del av Selleberga ut som
utredningsområde för tätortsutveckling men med utgångspunkt i
kommunens tillväxttakt har detta bedömts vara en lämplig första etapp.
Återstående mark är en kommunal och regional markreserv. Det finns
inom Sellebergaområdet uppskattningsvis plats för ytterligare 10003000 bostäder. Potentialen för en fortsatt utbyggnad får studeras och
utvecklas i senare skede.

Selleberga har en rik social historia som är tätt sammanvävd med
Bjuvs historia. Platsen har historiskt varit en samlingsplats för både
bjuvbor och besökare för t.ex. midsommarfirande eller ärtsafari.
Här finns höga naturvärden längs Vegeå, närhet till både varierade
boendemiljöer och till centrala Bjuvs serviceutbud samt till lokal
och regional kollektivtrafik. Utöver detta finns det inom själva
Sellebergaområdet flera potentiella resurser i form av byggnader och
ytterligare naturvärden att tillvarata och utveckla för framtiden.
Selleberga är också en symboliskt viktig plats för Bjuvs långa
historia av innovativt företagande och näringar kopplade till jorden
och brukandet av den. Något att bygga vidare på och ge plats till
samtidigt som nödvändig och efterfrågad plats för bostäder skapas,
Att det i Sellebergas närområde etableras nya verksamheter inom
livsmedelsproduktion, med hållbarhet i fokus, kan t.ex. bidra med
många positiva synergieffekter för Sellebergas utveckling, inte minst
eftersom både goda förutsättningar för cirkulärt kretsloppssamhälle
och ett rikt lokalt näringsliv är nyckelfrågor för att skapa ett robust och
resilient samhälle.
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Nordvästra Skåne
Regionalt
består av unika
sammanhang landskap och
naturområden och
hör till de mest attraktiva boendemiljöerna
i Sverige. Bjuv ligger mitt i detta regionala
sammanhang. Läget är även väl uppkopplat till
resten av Öresundsregionen och norra Europa.
Förutsättningarna för exempelvis arbetspendling
och handel är mycket goda.
Skåne Nordväst har tagit fram en strukturplan som
pekar ut inriktningen för regional samverkan med
fokus på bland annat infrastruktursatsningar och
kvaliteter i landskap och näringsliv. Båda dessa
fokusområden är högaktuella för Sellebergas
utveckling.
I regionen finns en mängd olika naturupplevelser
och regionens landskap har samtidigt en stark
tradition av effektivt brukande av jordbruksmark
och skog. Livsmedelsproduktion och
förädling är en stark näring både i Bjuv och i
regionen. Det goda regionala läget och starka
infrastrukturkopplingar till övriga regioner gör
regionen till en viktig part inom utvecklingen av
logistik, transport och handel.

Hässleholm
Bjuv
Helsingör

Kraft i nyskapande

Söderåsen

Vi vågar vara nyskapande och endast det bästa är gott nog för människorna
i Bjuvs kommun.

Helsingborg

Medarbetare i alla verksamheter uppmuntras till att reflektera, utveckla och
utforska. Vi formar verksamheterna genom höga förväntningar, nyfikenhet
och mod. Genom att våga pröva och ompröva bidrar vi till ny kunskap och
nya arbetssätt.

Bjuv
kommun

Vi prioriterar, väljer och väljer bort. Vi formar framtiden
med avstamp i Bjuvs historia av ständig förändring.
”Så har vi aldrig gjort förr!” används som beröm.

Landskrona
Öresund

Puls i tryggheten
Lund

Tillsammans bygger vi för människor i rörelse och skapar ett samhälle i
förändring. Den livliga kulturen ger en känsla av kreativitet och folkliv.
I Bjuvs kommun finns det många möjligheter till spontana aktiviteter
och mötesplatser som är öppna dygnet runt.
Bjuvs kommun är en självklar del i ett större sammanhang. Invånarna ser
hela regionens utbud som sitt eget på samma sätt som andra ser Bjuvs
som sitt. Det är enkelt för alla att på miljövänliga sätt ta sig till natur och
andra upplevelser både inom och utom kommunen.

Malmö

Det lokala näringslivet bidrar till en attraktiv boendekommun.
Varierande boendemiljöer som passar
olika skeenden i livet gör det lätt
att flytta till, inom och tillbaka
till kommunen. Centrala
områden byggs tätare och
högre med mellanrum
där människor vill
vara. I Bjuv
finns puls i
tryggheten.

Nästa generation i fokus

VISION

2030

VAR MED OCH FORMA
ETT HELT SAMHÄLLE

Jämlikhet i olikhet
Vi välkomnar olikhet. Tillsammans formar vi ett spännande och
mångfacetterat samhälle genom att ta tillvara på människors
olikheter och styrkor.

Vision 2030

Bjuvs kommuns Vision 2030
”Var med och forma ett helt
samhälle” ska tydligt manifesteras i planeringen och
gestaltningen av den fysiska miljön på Selleberga.
Programmet innehåller därför fyra utvecklingsmål
för utvecklingen av Selleberga som är baserade på
visionen. Dessa mål ger inriktning och bakgrund till
programmets strukturplan med tillhörande plan- och
gestaltningsprinciper för gator, offentliga rum och
bebyggelse.

Vi skapar sammanhang för alla människor. Vi bygger broar mellan
generationer och verksamheter, över geografiska och kulturella
gränser. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom
aktiviteter och mötesplatser
som engagerar många olika
människor.
Här har alla oavsett vem
du är jämlika förutsättningar
för framtiden.

Vi tar ansvar för framtida generationer genom att se till våra besluts
långsiktiga konsekvenser.
I Bjuvs kommun drivs alla verksamheter klimatneutralt. Vi har
gjort det enkelt för våra invånare att leva miljövänligt. God digital
infrastruktur och väl utbyggda
kommunikationer skapar
möjligheter att arbeta och
verka såväl hemma som borta.
Vi ger förutsättningar för barn
och unga att växa upp i trygghet
och för människor att skapa sin
egen framtid. Genom att sätta nästa
generation först är Bjuvs kommun ett
föredöme i hållbar utveckling.
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Kvalitetsprogrammets
avgränsning och upplägg

I anbudsförfrågan från
Bjuvs kommun och
Regeringskansliets
Samordning för
bostadsbyggande beskrivs ambitionen med kvalitetsprogrammet för
Selleberga: ”Kvalitetsprogrammet ska vara ett stöd vid samordning och
utformning av den yttre miljön samt bebyggelsen i den nya stadsdelen
Selleberga” samt ”ett kvalitetsprogram där strukturer och kvalitéer för
området slås fast. Programmet ska ha en guidande funktion för den
efterföljande planeringen”. I uppdraget att ta fram Kvalitetsprogrammet
har inte ingått att lösa tekniska frågor så som trafik och dagvatten men
dock att rekommendera hur sådana lösningar kan vara en del av att
uppnå de övergripande målen för Sellebergas utveckling i de kommande detaljplaneprocesserna.

Kvalitetsprogram

Utvecklingsmål
Sid. 16

Strukturplan
Sid. 22

Gestaltningsprinciper
Sid. 34

Kvalitetsprogrammet innehåller därför inga dimensionerande ritningar
eller definitiva byggnadsvolymer utan presenterar, baserat på en analys
av nuläget samt kommunens planer och visioner för framtiden, ett antal
utvecklingsmål angående vilka kvaliteter som utbyggnaden av den
byggda miljön bör bevara, utveckla eller skapa. Dessa mål presenteras
i kapitel 2. Baserat på dessa mål tas en strukturplan fram som
illustrerar hur en utbyggnad i den omfattning som kommunen önskar
sig kan placeras och gestaltas i samklang med befintliga strukturer på
Sellebergaområdet. För att förtydliga hur de önskade kvaliteterna kan
säkras i området som helhet samt i strukturplanens olika delar beskrivs
begräsningar och ambitioner för både bebyggelse och stadsrum i
ett antal plan- och gestaltningsprinciper. Strukturplanen och dess
planprinciper för kvarters- och bebyggelsestruktur och hållbar mobiltet
respektive gestaltningsprinciper för planens delområden beskrivs i
kapitel 3.
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Avgränsning för
Sellebergas första
utbyggnadsetapp

Fokus för
den första
utbyggnadsetappen inom
Selleberga
är området
närmast den befintliga bebyggelsen i söder. För
att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god
stadsmiljö och samtidigt möta kommunens vision
och ambitioner om att bygga 1200-2000 bostäder
har utbyggnaden koncentrerats till dessa områden
som delvis redan har varit bebyggda och kan dra
nytta av befintliga gatudragningar.
En annan utgångspunkt har varit att primärt
bebygga områden med sämre jordkvalitet och ytor
som på andra sätt är svårtillgängliga för jordbruk. På
så sätt kan den mer högvärdiga jordbruksmarken,
i områdets norra och östra del sparas till senare
utbyggnadsskeden som har möjlighet att dra lärdom
av de första utbyggnadsetapperna av Selleberga.

Bjuv

Rekreations
om
råd
e
Prog
ra
områ mde

Markreserv

Selleberga
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En förtätad
trädgårdsstad

För att förädla och utveckla Sellebergas och
Bjuvs befintliga kvaliteter på ett sätt som bidrar
till kommunens vision för 2030 presenterar
kvalitetsprogrammet en strukturplan med tillhörande
plan- och gestaltningsprinciper som skapar förutsättningar för att utveckla Selleberga
till en uppdaterad och förtätad version av den klassiska trädgårdsstaden.

8 maj 2019

Luftig och grön småhusbebyggelse...

Idén om trädgårdsstaden bygger på ett möte mellan den centrala stadens
tydliga kvartersstruktur med en hög, tät bebyggelse placerad med sin framsida i
kvarterskant direkt ut mot gaturummet och förstadens luftiga och gröna småhus- och
villabebyggelse.
Trädgårdsstadstanken har över åren legat till grund för utformningen många
stadsdelar runt om i världen. Även inom Selleberga finns ett äldre bostadsområde av
trädgårdstadsmodell som stått som inspiration till utvecklingen av resten av Selleberga.
Den struktur som kvalitetsprogrammet presenterar är dock av flera anledningar, inte
minst för att optimera förutsättningarna för en hållbar utveckling, mer förtätad än sin
förebild. En förtätad struktur ger en effektivare markanvändning och förutsättningar
för en blandning av flerbostadshus, radhus och villor samtidigt som den även skapar
täthet mellan människor och därmed bättre underlag för och närhet till både olika
slags service och socialt utbyte. En förtätad bebyggelsestruktur gör att fler kan bo och
verka stationsnära vilket ger goda förutsättningar för hållbart resande både lokalt och
regionalt.

...i kombination med kvartersstadens kvaliteter...

För att kompensera för den högre tätheten innehåller idén om trädgårdsstaden,
inspirerad av innerstaden, en större andel gemensamma platser, mindre torg och
parker, för boende och besökare än vad den traditionella förstaden brukar erbjuda.
Detta knyter an till en viktig del av kommunens vision om Bjuv som ett helt samhälle
då en trädgårdsstadsstruktur stärker Sellebergas förutsättningar att bli en integrerad
del av det befintliga samhället. Utvecklingen av Selleberga erbjuder därmed, utöver ett
tillskott av en rikt varierad och attraktiv bebyggelse som förstärker och drar nytta av
lägets kvaliteter, även kvaliteter som förbättrade kopplingar till naturen och mellan olika
delar av Bjuv samt nya och uppdaterade mötesplatser för bjuvbor och besökare.

...skapar tillsammans en förtätad trädgårdsstad.

Selleberga gårdsbutik
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Odlingsmark, Selleberga, december 2018

Ovan: gångbana längs den gamla banvallen i Sellebergas södra kant
Nedan: vegeå

Kvalitetsprogram Selleberga

Ovan: åkermark norr om Varagårdsskolan
Nedan: befintliga lagerbyggnader
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Medsols fr överst t v: befintliga villakvarter på Selleberga, Vegeå rekreationsområde,
Findus f d sporthalls entré, befintliga lager byggnader
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Planerings- och utbyggandsprocessen för Selleberga bör
vara en lärandeprocess där möjligheterna att pröva och
ompröva är stora. En viktig målsättning är därför att ta fram ett
kvalitetsprogram som blir en långsiktigt fungerande vägledning
när många aktörer ska bidrar till att bygga en stadsdel som
klarar av att längs vägen möta förändring och dra nytta av
ny kunskap utan att förlora grundläggande kvaliteter och
ambitioner över tid.
En viktig utgångspunkt i arbetet med kvalitetsprogrammet
har därför varit att omsätta Bjuvs kommuns vision om att
bygga ett helt samhälle – både socialt och strukturellt – i
ett antal långsiktiga utvecklingsmål för den byggda miljön.
Baserat på visionens fyra underrubriker ”Kraft i nyskapande”,
“Puls i tryggheten”, “Jämlikhet i olikhet” och ” Nästa generation i
fokus” kan dessa utvecklingsmål vägleda både framtagning
och uppdatering av kvalitetsprogrammets strukturplan med
tillhörande plan- och gestaltningsprinciper. Målen syftar till
att, i linje med visionen, bidra till en planering och utbyggnad
som bejakar utveckling och utforskande som ett sätt att bygga
vidare på Bjuvs historia av ständig förändring, som kopplar
ihop lokalt och kopplar ihop regionalt, som bygger relationer
mellan aktörer och mellan platser samt som är långsiktig
genom att ansvar från första steget.

För att ta fram platsspecifika och långsiktiga
utvecklingsmål har platsanalyser, intervjuer och
utredningar genomförts med syftet att identifiera
vilka kvaliteter som är viktigast att bevara eller skapa
för att utvecklingen av Selleberga ska bidra till att
uppfylla visionen.
Hur kan Selleberga kan bli ett ”mönstersamhälle” för
framtidens starka och hållbara lokalsamhälle i nära
utbyte med ett större regionalt sammanhang?
Arbetet sammanfattas på följande sida i tre befintliga
kvaliteter som utvecklingen bör bevara och utveckla
samt tre kvaliteter för hållbar stadsutveckling som
utvecklingen av just Selleberga har extra stor
potential att skapa.

Kvalitetsprogram Selleberga
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Kvaliteter att bevara och
skapa på Selleberga

Selleberga har, i relation till visionen, tre stora
kvaliteter att bevara och utveckla:

Bevara

2. Karaktären och strukturen på den befintliga
trädgårdsstadsbebyggelsen i sydvästra Selleberga. Dess
kombination av villabebyggelse och flerbostadshus samlade
runt tydligt definierat parkum innehåller många kvaliteter för ett
bostadsområde som är attraktivt både för boende och besökare.

3. Sellebergas långa historia av att erbjuda samlingsplatser för
sport, odling och rekreation samt platser där traditioner för hela
Bjuv ägt rum. Utbyggnaden är en möjlighet att utveckla detta vidare
och stärka befintliga målpunkter samt tillföra nya mötesplatser att
bygga traditioner runt – så som midsommarfirande, julmarknad,
skördemarknad, start och mål för maraton m.m.

Utöver dessa tre befintliga kvaliteter finns det
stor potential att på Selleberga, i linje med
visionen, skapa tre nyckelkvaliteter inom hållbar
stadsutveckling:
1. Hållbar markanvändning. Att i detta första skede inte växa ut
över odlingsmark i onödan utan börja bygga på mark som redan
är tagen i anspråk/är olämplig för odling. Att bebygga denna mark
med en uppdaterad variant av det inom området redan existerade
trädgårdsstadidén fast med en, i relation till resten av Bjuv, större täthet.

2. Utbyggnaden av detta stationsnära läge medför möjligheten att
bygga en struktur som främjar olika former av hållbar mobilitet. De
korta avstånden, kombinerat med en förtätad bebyggelse och ett
finmaskigt gatunät gör att kollektivtrafik och cykel har möjlighet att
konkurrera med bilen för både lokala och regionala resor.

3. Selleberga, i samverkan med sina grannar lokalt och regionalt, har
stor potential att bidra till cirkulär ekonomi, inte minst med fokus på
kretslopp och lokal produktion.

Skapa

1. Sellebergas långa historia av att bruka jorden och ha tillgång till
natur på platsen. Utbyggnaden är en möjlighet att utveckla detta
vidare och skapa attraktiva bostads- och verksamhetslägen med
direkt koppling till odling, natur och friluftsliv.
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Fyra mål för utvecklingen
av den byggda miljön
på Selleberga

Utvecklingsmålen utgår ifrån
på de kvaliteter
som den byggda
miljön ska
stärka, bevara
och utveckla för framtidens boende och besökare på
Selleberga. Målens syfte är att vägleda utvecklingen av den
byggda miljön – bebyggelse, gaturum, torg och parker –
inom Sellebergaområdet men beskriver med nödvändighet
även hur Sellebergas byggda miljö kan bidra till områdets
relationer till sitt lokala och regionala sammanhang. För att
ge verksamt stöd till utformningen av strukturplanen med
tillhörande plan- och gestaltningsprinciper så är målen
tematiserade. Målens teman utgår från karaktären på
bostadsutbudet, strukturella förutsättningar för en hållbar
livsstil, möjliga kopplingar till det omgivande landskapet och
möjligheter att bygga nya relationerna inom Selleberga och
till resten av Bjuv.

1.
Skapa nya bostadslägen för
Bjuv i en förtätad trädgårdsstad
2.
Möjliggör en hållbar livsstil
med tillgång till ett rikt utbud
3.
Knyt Bjuv närmare Vegeå
och odlingslandskapet
4.
Anlägg nya samlingsplatser och
kopplande stråk för hela Bjuv

Sellebergaområdet sett från väster

Kvalitetsprogram Selleberga
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1. Skapa nya bostadslägen för Bjuv
i en förtätad trädgårdsstad

Selleberga kommer i huvudsak att bestå av bostäder och kommunens vision fastslår
behovet av ”Varierande boendemiljöer som passar olika skeenden i livet gör det lätt att
flytta till, inom och tillbaka till kommunen. Centrala områden byggs tätare och högre
med mellanrum där människor vill vara.”
Bjuvs nuvarande byggnadsbestånd består till övervägande del av bostäder, av dessa
är ca 70% enfamiljshus och 30% flerfamiljshus. Bostadsområden har ofta byggts ut i
större sammanhängande etapper där många hus fått en liknande karaktär. Sellebergas
utbyggnad innebär en möjlighet att bredda utbudet av boendetyper och stadsmiljöer
som bostäderna skapar. En stadsdel med en förtätad trädgårdsstadsbebyggelse,
inspirerat av det befintliga von Schmalensee-området från tidig 1900-tal, som
innehåller en rikare blandning av bostadstyper på kvartersnivå vilket ger möjlighet
att bygga med högre täthet mot gemensamma mötesplatser och huvudkopplingar
och samtidigt fokusera på marknära bostäder. Strukturen blir en blandning av
flerbostadshus, radhus och villor placerade i en urban men luftig kvartersform med
tydliga gränser mellan publikt och privat. Gränser som, till skillnad från stenstadens helt
kringbyggda kvarter, kan manifesteras både av byggnader och av trädgårdshäckar och
staket. Öppningarna i bebyggelsen gör att gröna trädgårdar och bostadsgårdar blir en
del av de omgivande stadsrummes upplevelsekvaliteter.
Utöver grönskan från bostadsgårdarna har Selleberga även möjligheten att erbjuda
närhet till natur-, odlings- och rekreationskvaliteter. En bostadsmiljö där vyer ut mot
landskapet är ständigt närvarande samtidigt som den är tillräckligt förtätad, uppkopplad
och blandad i sitt utbud för att skapa ett starkt lokalt sammanhang.

8 maj 2019

Axonometri: mötet med landskapet på nordvästra Selleberga
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2. Möjliggör en hållbar livsstil med
tillgång till ett rikt utbud

En attraktiv bostadsort bygger på mer än bara själva bostaden. Det lokala
sammanhanget och en fungerande vardag med närhet till en region som erbjuder
bred service, arbetsmarknad, rekreation och kultur är minst lika viktigt. I linje med
detta fastslår också kommunens vision att Bjuv ska vara ”en självklar del i ett
större sammanhang” och att invånarna ska se ”hela regionens utbud som sitt eget
på samma sätt som andra ser Bjuvs som sitt”.
Detta ställer krav på både utformningen av stadsdelen, som helhet och sina olika
delar, samt på kommunikationerna till omvärlden. För att skapa förutsättningar
för hållbar mobilitet krävs både god regional kollektivtrafik och att en planstruktur
och stadsmiljö som prioriterar gående och cyklister, speciellt när det handlar
om att tryggt och snabbt nå den regionala kollektivtrafiken. Vidare kan
planeringen underlätta för fler att välja hållbara transporter genom en strategisk
placering av service så som förskolor. Här måste insatser göras även utanför
Sellebergaområdet, i befintliga Bjuv, för att nå önskat resultat.
Utöver tillgång till en regional arbetsmarknad och det lokala näringslivet, är
möjligheten att inte behöva pendla en viktig faktor både när det kommer till att
skapa hållbar stadsutveckling och en attraktiv bostadsort. En förutsättning för
att uppnå detta är en planering som identifierar platser för olika typer av icke
störande verksamheter inom området. Inom Selleberga kan det ske både i genom
att identifiera lägen där verksamhetsbebyggelse kan vara möjlig och att peka ut
mark som under en begränsad tid eller på längre sikt kan avsättas för kommersiell
odling i olika skala.

Kvalitetsprogram Selleberga

White Arkitekter
Bjuvs Kommun

3. Knyt Bjuv närmare Vegeå
och odlingslandskapet

Som många andra skånska orter är Bjuv till stor del omgivet av viktigt
men otillgängligt odlingslandskap. Möjligheterna att bostadsnära röra
sig ut i naturen är begränsade. Bjuvs närhet till nationalparken på
Söderåsen är därför en stor tillgång. Som ett komplement till denna
något mer avlägsna utflyktspunkt finns inom Selleberga naturområdet
runt Vegeå som är en rekreativ tillgång inom gångavstånd från både
stationen och många bostadsområden i Bjuv och som kan erbjuda
vardagsmotion och rekreation av olika slag.
För att ytterligare stärka Bjuv och Sellebergas naturnära läge kan
området runt Vegeå göras ännu mer tillgängligt. Detta genom att
skapa tillägg av mötesplatser och genom nya eller förbättrade
kopplingar mellan befintliga Bjuv och naturområdet. Utvecklingen av
Sellehberga medför också en potential att tillfälligt eller på längre sikt
göra delar av odlingsjorden tillgänglig för fler och småskaligare bruk
av olika slag. Detta ger en möjlighet att skapa ekologiska, sociala och
pedagogiska mervärden både för boende och besökare.
På de delar av Sellberga som i denna första utbyggnadsetapp
förtätas finns befintliga gröna kvaliteter att ta fasta på och utveckla
vidare så som områden med ädellövträd i partier med sämre
jordkvalitet och vindskydd i form av karakteristiska poppelrader.

Kartläggning av gröna kvaliteter på Selleberga

8 maj 2019
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Befintliga byggnader på Sellebergaområdet
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4. Anlägg nya samlingsplatser och
kopplande stråk för hela Bjuv

För att utvecklingen av Selleberga ska bidra till att uppfylla visionen om ”ett
helt samhälle” är det viktigt att säkra att utvecklingen skapar nya värden för
hela Bjuv. Selleberga har en historia av att vara en viktig samlingsplats i Bjuv.
Som en del av Findusområdet erbjöds här sport- och träningsanläggning,
rekreationstråk vid Vegeå, midsommarfirande m.m. Även regionala
tillställningar såsom ärtsafari gjorde att många som inte bodde på Selleberga
eller i Bjuv fick en relation till området.
Utvecklingen av Selleberga medför en möjlighet att förstärka befintliga
mötesplatser och gemensamma målpunkter samt att skapa nya som
kompletterar de befintliga. För att förstärka tillgängligheten och upplevelsen
av att hela Bjuv växer och utvecklas är det viktigt att de gaturum som
kopplar till dessa gemensamma platser både är förlängningar av befintliga
viktiga stråk och att de gestaltas som publika stadsrum med trottoarer och
vid behov cykelbanor, kantade med bebyggelse i fastighetsgränsen som
vänder entréerna mot gaturummet. Mötesplatserna förstärks ytterligare av
att offentlig service så som skolor och fritidsanläggningar placeras vid dem
och i de lägen där det är möjligt tar del i att befolka och underhålla dem. På
Sellebergaområdet finns också ett antal befintliga byggnader som skulle
kunna bidra till att stärka platsens identitet.
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Etablerandet av nya och förstärkandet av befintliga mötesplatser och
målpunkter blir ett viktigt verktyg i att göra utvecklingsprocessen för
Selleberga inkluderande och strategiskt bygga ut området steg för steg i
linje med visionen. Genom att i varje utbyggnadssteg börja med att etablera
de viktiga offentliga platserna, exempelvis genom tillfälliga eller permanenta
tillägg och publika arrangemang, ges nya och gamla bjuvbor förutsättningar
att lära känna Selleberga. Samtidigt ger de nya offentligheterna också
sammanhang och mervärde till de kommande bostadsmiljöerna.
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Situationsplan: Selleberga

1:2000
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Selleberga är ett till ytan stort utvecklingsområde som
kommer att byggas ut över lång tid. Inom området finns idag
ett antal befintliga kvaliteter i form av byggnader, vegetation
och vyer samt sammanhang och målpunkter i den befintliga
stadsstrukturen som planen tar fasta på och vidareutvecklar.
Med utgångspunkt i de fyra utvecklingsmålen för den
byggda miljön presenterade i kapitel 2 skapar strukturplanen
förutsättningar för en stadsdel som är uppbyggd runt publika
rum och målpunkter och en stadsdel som är blandad och
förtätad med många gröna kvaliteter.

2.

1.

Möjliggör en hållbar livsstil
med tillgång till ett rikt utbud

Skapa nya bostadslägen för
Bjuv i en förtätad trädgårdsstad
4.

3.
Knyt Bjuv närmare Vegeå
och odlingslandskapet

Anlägg nya samlingsplatser och
kopplande stråk för hela Bjuv

För att hantera den långa utbyggnadstiden är strukturplanen dessutom uppbyggd
på ett sätt som möjliggör en etappvis utbyggnad som i varje steg både skapar de
önskade kvaliteterna i bebyggelse och stadsrum samt skapar miljöer som kommer hela
Bjuv tillgodo.
Den täthet och den fördelning av flerbostadshus respektive radhus och villor som
är illustrerad i strukturplanen samt beskrivna i gestaltningsprinciperna för de olika
delområdena i detta kapitel motsvarar en utbyggnad på ca 1200 bostäder. Strukturen
skulle klara en högre exploatering men illustrerad parkeringslösning samt antal och
storlekar på skolor behöver anpassas om exploateringen ökar. Mer om detta under
”Planprinciper för kvarters- och bebyggelsestruktur” (sid 27) samt ”Planprinciper för
hållbar mobilitet” (sid 29) i detta kapitel.
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Planutsnitt: Selleberga

1:1000
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Stadsdelen är strukturerad runt
Plan för en förtätad
ett rekreativt stråk som skapar en
trädgårdsstad
sammankopplande loop genom
Selleberga och kopplar ihop
flera delar av befintliga Bjuv med
naturområdet runt Vegeå. Som ett resultat av denna sammankoppling kan
även förlängningen av Östergatan kopplas ihop med Norra Vramsvägen via
Sellebergavägen och området kopplas till Bjuvs övergripande gatunät. Kring
detta huvudstråk byggs den nya stadsdelen upp.

Skapa mötesplatser och inbjudande entréer
som möter omgivande möjligheter till
rekreation, odling och naturupplevelser.

Koncept: Möte med Vegeå rekreationsområde

Skolan som är en viktig publik målpunkt placeras centralt i stadsdelen
och vänder precis som de två förskolorna framsidor ut mot något av
huvudstråken. Även annan kommunal och kommersiell service placeras ut
mot dessa stråk.

Nyttja de befintliga byggnaderna till
att skapa nya offentliga mötesplatser,
plats för verksamheter, idrott och
lokalt näringsliv.

Den förtätade trädgårdsstaden byggs till största del upp av nya bostäder i
form av lägre flerbostadshus, radhus och villor med tillhörande service. För
att i linje med utvecklingsmålen möjliggöra en hållbar livsstil är det samtidigt
viktigt att även i framtiden ha plats för ett lokalt näringsliv i Bjuv och på
Selleberga. För att möta eventuellt framtida behov av ytor och lokaler för
ickestörande verksamheter och produktion i linje med kommunens vision
så möjliggör plangreppet att ett antal befintliga produktionsbyggnader
kan finnas kvar för att antigen få ett nytt innehåll eller ersättas med nya
verksamhetslokaler eller bostäder.
En nyckelkvalitet i den förtätade trädgårdsstaden är att bo och verka i en
förtätad men småskalig bebyggelse med påtaglig närhet till grönska och
vyer ut mot det öppna landskapet. Därför bevaras ett antal gröna ytor i
gränslandet mellan den nya och befintliga bebyggelsen samt inom de nya
kvarteren. Dessa gröna rum bidrar på olika sätt med sociala och praktiska
funktioner till den framtida stadsmiljön. I de lägen det finns förutsättningar
lyfta fram befintliga kvaliteter så som t.ex. lövträd med lång förväntad livstid.
I andra lägen skapas både upplevelsevärden och biodiversitet genom att
ängsväxter och andra i området naturligt förekommande växter får frodas.
Dessa ytor kan även ha praktiska funktioner genom att, runt Ädelträdsvägen,
vara del av ett dagvattensystem som t.ex. fördröjningsytor. De sociala
grönytorna är av praktiska skäl mer öppna med gräs- och grusytor, lek- och
träningsredskap samt möblering. Dessa ytor är mindre än de mer naturlika
grönytorna och är som regel placerade i strategiska korsningar och nära
publika målpunkter.
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S E LLE B E RGA

Koncept: Selleberga Saluhall i de gamla lager/kycklinghusen
Spara värdefull befintlig grönska
och ta hand om dagvatten i
offentliga stråk och parker

Skapa en välkomnande entré till
området tidigt i processen!

Selleberga gårdsbutik

Koncept: Ädelträdsgatan

Koncept: Entré Östergatan
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En etappvis utbyggnad som
kommer hela Bjuv tillgodo
Befintliga entréer:
Vegeå rekreationsområde
Viktig
angöringspunkt
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Befintliga byggnader: möjlig
tillfällig användning
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Genom att planen tar fasta på befintliga gator och stråk
är det möjligt att ta de första stegen utbyggnaden på flera
lägen inom Selleberga. För att redan från början börja
möta kommunens vision mot Bjuv som ”ett helt samhälle”
är det viktigt att börja bygga ut Selleberga på ett sätt som
ger mervärden till hela Bjuv. Med den utgångspunkten
finns det tre områden som borde vara prioriterade för
att både stärka och koppla ihop områdets befintliga
målpunkter och skapa bra förutsättningar för fortsatt
utbyggnad i kommande etapper.

Viktig
angöringspunkt

• Bebyggelsen runt en förlängning av Östergatan eftersom detta
skapar centrala lägen för byggrätter för något högre och tätare
bebyggelse och etablerar en ny, tillgängligare koppling ut till
naturområdet runt Vegeå.

• Bebyggelsen runt en ny entré mot Vegeås naturområde i norr
eftersom det ger underlag för att skapa en ny, tillgängligare och
kompletterande entré till naturområdet.
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• Bebyggelse längs Sellebergavägen i sydöst som ger möjlighet
att skapa fler framsidor som befolkar Sellebergavägen och skapa
lägen för småskalig men tät bebyggelse i ett läge med många
befintliga bostadskvaliteter.
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Det är önskvärt att dessa tre i någon mån utvecklas parallellt, att bebyggelsen
runt nyckelstadsrummen kommer på plats så snart som möjligt för att skapa
underlag både för genomförandeekonomi och mänsklig närvaro på dessa
viktiga platser.
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Referenser:
Tillfällig användning

Papiroen,
Köpenhamn

Mikkeller Baghaven, Refshaleoen, Köpenhamn

Malmö Saluhall
Fenix Food Factory, Rotterdam
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Referens: Gestaltat möte med landskapet (ovan)
samt Huvudgata (nedan), White Arkitekter, Hedehusene, Danmark
Axonometri, entré till Selleberga i Östergatans förlängning
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Planprinciper för kvartersoch bebyggelsestruktur

Den förtätade trädgårdsstaden byggs upp av en
blandning av flerbostadshus, radhus och villor
placerade i en urban men luftig kvartersform med
tydliga gränser mellan publikt och privat. Gränser
som, tillskillnad från stenstadens helt kringbyggda
kvarter, kan manifesteras både av byggnader
och av trädgårdshäckar och staket. Öppningarna
i bebyggelsen gör att gröna trädgårdar och
bostadsgårdar blir del av upplevelsekvaliteter till
omgivande stadsrum.
Generellt är bebyggelsen mer sammanhållen
med en urban förgårdsmark ut mot huvudstråken
Östergatan, Sellebergavägen och Ädelträdsgatan.
In mot lokalgatorna luckras bebyggelsen upp
ytterligare vilket möjliggör fler inblickar på de
gröna bostadsgårdarna och bebyggelsen drar
sig även tillbaka något med en grön, halvprivat
förgårdsmark. I ett par lägen i den nya stadsdelens
inre vidgas de lokala gaturummen ut så att större
gröna lokala mötesplatser skapas utformade för
sport eller lek.

White Arkitekter
Bjuvs Kommun
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Bebyggelsens täthet och höjder
Uppskattningen att denna första utbyggnadsetapp av Sellberga kan innehålla 1200–2000 nya
bostäder bygger på att stadsdelen utvecklas som en förtätad trädgårdsstadsbebyggelse. En
struktur som innehåller en blandning av bostadstyper på kvartersnivå vilket ger möjlighet att
bygga med högre täthet mot gemensamma mötesplatser och huvudkopplingar och samtidigt, in
mot lokalgator kunna fokusera på marknära bostäder.
Den i planförslaget illustrerade strukturen motsvarar 1200 bostäder fördelade på ca 900
lägenheter i flerbostadshus på i genomsnitt 3–4 våningar och ca 300 enfamiljshus i form av
radhus eller villor på i genomsnitt 2 våningar. Planen klarar av att hantera en högre exploatering
genom att höja andelen flerbostadshus men det skulle innebära en antingen en sänkt
placeringskvot per bostad eller en förtätning av parkeringslösningen med fler alternativt större
parkeringshus. Se mer om detta under ”stråk och mobilitet”.
Placering och plats för verksamheter och skolor
Planförslaget bygger på att Sellebergas första etapp främst kommer att innehålla bostäder.
Planen ger möjlighet att bevara en del befintliga lokaler som över tid kan ersättas av nya
verksamhetslokaler eller bostäder. I några strategiska lägen ut mot Östergatan och mot
naturområdet runt Vegeå kan det finnas underlag att förbereda för mindre kommersiella lokaler i
bottenvåningen på några av flerbostadshusen.
De stora publika funktionerna är annars skolorna. De nya bostäderna bär uppskattningsvis
med sig ett behov av en ny grundskola och två nya förskolor. Skolorna är placerade ut
mot huvudstråken Östergatan och Sellebergavägen för att vara lättillgängliga och synliga i
stadsdelen. Förskolorna är placerade i anslutning till grönområden för att på ett tryggt sätt ge
barnen utökad tillgång till natur och lek.
Det som är ytkrävande i placeringen av skolor är utemiljön. För förskolor är Boverkets
rekommendation minst 40 kvm utemiljö/barn. I Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och
unga” går också att utläsa att ”forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör
överstiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt
att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson
et al 2009).” Planförslaget innehåller därför två förskolelägen med en uteyta på 3000 kvm
var, det motsvarar totalt plats för 150 barn i områdets två förskolor. Om behovet skulle öka
finns det dock i bägge lägen möjlighet att utöka skoltomterna ytterligare. För grundskolor är
ytrekommendationen 25 m² utemiljö/barn. Den yta som är reserverad för skolgård i planförslaget
skulle täcka ca 350 barns behov.
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Typsektion: Lokalgata
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Typsektion: Ädelträdsgatan
med dagvattenhantering

6-8m

4-6m 2m

Referens: Lokalgata shared space, White Arkitekter, Hedehusene, Danmark

Plan: Gatuhierarki
Huvudgata
Ädelträdsgatan
Lokalgata
Referens: Lokalgata shared space, White Arkitekter, Äppelträdgården, Göteborg
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Planprinciper för
hållbar mobilitet
För att ta tillvara
på det stationsnära
läget, minska bilbehovet och främja en hållbar och
hälsosam livsstil så ska den förtätade trädgårdsstaden
stadsmiljöer vara utformade på ett sätt som prioriterar
gående och cyklister. Det innebär inte att andra
trafikslag ska förbjudas, den nya strukturen ska vara
framkomlig och ihopkopplad för alla trafikslag om än
i en låg hastighet anpassad för gående och cyklister
anpassad.
Konkret innebär detta att Östergatans och
Sellebergavägens gaturum är uppdelade i körbana
och generös trottoar med inslag av både planteringar
och kantstensparkering på strategiska punkter. Övriga
gaturum, lokalgator och Ädelträdsgatan är utformade
som ”shared space”, d.v.s. gator utan tydlig uppdelning
i körbana och trottoar men med strategiskt placerad
vegetation m.m. som saktar ned biltrafik och ger mer
plats för och prioritering av gående och cyklister. Med
utgångspunkt i denna princip för gaturumen samt den
relativt låga och utspridda trafikbelastningen som
beräknas uppstå i den nya stadsdelen så finns det inget
behov av separata cykelbanor utan cykling kan tryggt
ske i blandtrafik.
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Ett robust gatunät som sprider ut flödena
Området bör ha minst två gator som kan trafikförsörja området, detta för att skapa
redundans och ett robust trafiknät men även för att sprida ut trafikflödena och minska
behovet av att vända inom området. Mest lämpade huvudkopplingar är Östergatan och
Sellebergavägen/Norra Vramsvägen. Mellan huvudstråken byggs planen upp som ett
rutnät av lokalgator vilket ger en robust och nära struktur med få återvändsgator där
trafiken kan välja många vägar för att ta sig mellan två punkkter.
Anledningen till att Östergatan är lämplig som ny huvudkoppling till Selleberga är
dels på grund av dess geografiska placering dels gatans befintliga funktion och
utformning. Östergatan ansluter till en korsningspunkt med Storgatan och Mellersta
vägen och är en gata med få anslutningar och leder trafik vidare in i bostadsområdet.
Östergatan bedöms även i ett första skede rymma en utökad trafikmängd till
följd av exploateringen. I ett första skede behöver den snedställda parkeringen
ses över då backningsrörelser ut mot gatan är både ett trafiksäkerhets- och
framkomlighetsproblem när trafikflödena ökar. Östergatan bör kompletteras med
någon form av hastighetssäkring då gatan passerar Varagårdsskolan.
Norra Vramsvägen bör utformas som en sekundär koppling till Selleberga. Sektionen
på Norra Vramsvägen är begränsad i de första cirka 150 meterna varför det är
önskvärt att hålla nere trafikflödena i denna koppling.
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Nödvändiga anpassningar i befintligt gatunät
Övergripande bör utformningen av Östergatan, Sellebergavägen,
korsningspunkterna Norra Vramsvägen-Storgatan och ÖstergatanStorgatan och Storgatan utredas vidare så att huvuddelen av biltrafiken
väljer att trafikera Östergatan samt att smittrafik på Sellebergavägen
undviks.
För gående och cyklande är den existerande banvallen är en viktig
koppling mot tågstationen och Bjuvs centrum samt en rekreativ
koppling genom Bjuv. Stråkets beläggning, buskage och anslutning
till Södra Storgatan och tågstationen bör ses över för att skapa en
orienterbar och trygg miljö med god framkomlighet för fotgängare med
olika förutsättningar och cyklister.
Norra/Södra Storgatan har en funktion som huvudgata, där
samtliga färdmedel rör sig, som inte motsvaras i dagens utformning.
Exploateringen i Selleberga kommer att innebära en ökad trafikmängd
längs med Storgatan. Att skapa ett gaturum som håller nere
hastigheter och förbättrar för oskyddade trafikanter kommer att öka
kvaliteten för både boende och nyinflyttade. Storgatan bör fortsatt
ses som det prioriterade stråket för att förflytta sig snabbt, tryggt och
säkert inom Bjuv. Banvallen bör ses som ett rekreativt komplement.

Sellebergavägen

Östergatan

Södra Storgatan

Gångstråk, fd banvall

I ett längre perspektiv bör funktionerna längs Östergatan omprioriteras
och anpassas efter sektionen på gatans förlängning. På detta sätt
förstärks kopplingen till Selleberga och infrastrukturen för fotgängare
och cyklister förbättras genom en bredare gångbana, smalare körbana
och tydlig samt möblering längs gatan.
För att undvika att befintliga mindre bostadsgator används som
kopplingar in till Selleberga ska utformningen av gatunätet visa på en
tydlig trafikal hierarki. Bygatan har en naturlig koppling genom området
och för att säkerställa att gatan och boendemiljön inte förvärras till
följd av exploateringen ska gatan stängas mot Sellebergavägen så att
trafikmängden inte ökar.

Kvalitetsprogram Selleberga
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En anpassningsbar parkeringsstrategi
Parkeringslösningen ska precis som bebyggelsestrukturen bidra till
att skapa de kvaliteter som utvecklingsmålen föreskriver. Vald lösning
behöver ses över i den iterativa processen med framtagande av
strukturen. Utgångspunkten för strukturplanen är att i genomsnitt
ordna en parkeringsplats per bostad och principen är att bilparkering
för radhus och villor ordnas på kvartersmark och bilparkering
för flerbostadshusen sprids ut i mindre anläggningar i form av
markparkeringar eller mindre parkeringshus. Generellt bör lokalgator
vid markparkering användas som matargator till parkeringsplatserna
så att dessa kan integreras i gatan samt att sektionens upplevda
bredd minskas.
Om exploateringen är i det lägre spannet (runt 1200 bostäder)
rekommenderas mindre parkeringslösningar framför större
markparkeringar som tar upp ett helt kvarter och påverkar
gaturummen negativt. Attraktiviteten ökar då närheten till parkeringen
stärks. Dock ska närheten till god cykelparkering alltid prioriteras
framför bilparkeringen. Mindre parkeringslösningar sprider
även ut trafiken till en jämn låg nivå inom området. Vid mindre
parkeringslösningar är det lättare att placera ut handikapparkering
25 meter från entré utan att behöva addera parkeringslösningar
enbart för det syftet.
Ökar exploateringsgraden inom kvarteren (upp mot 2000 bostäder)
behöver principerna för parkering ses över. Antingen måste
antalet bilar per hushåll sänkas eller så måste flera gemensamma
parkeringslösningar i flera plan ses över då parkeringen i linje med
en effektiv och hållbar markanvändning inte ska ta för stort anspråk i
stadsrummet. Den gemensamma parkeringsanläggningen bör ligga
så att trafik på de mindre lokalgatorna minimeras. Vid gemensamma
parkeringslösningar är det viktigt att i ett tidigt skede planera för hur
handikapparkering löses max 25 m från entré.
Bilparkering vid publika målpunkter som skolor, service, arbetsplatser
eller rekretionsområdets entréer bör, för att prioritera gående och
cyklister samt för att skapa attraktiva stadsrum, placeras undanskymt
och inte ut mot Sellebergas huvudstråk och publika platser
.

Referens: Stadsberget, kombinerad parkering och rekreation, White Arkitekter, Piteå
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Gestaltningsprinciper:
Centralt runt Östergatan
Sellebergas mest centrala kvarter är de runt
Östergatan. De är de mest tättbebyggda och
består av blandad bebyggelse i 2-5 våningar.
En högre sammanhållen bebyggelsekant
vänder framsidor mot Östergatan och eventuell
förgårdsmark gestaltas som en del av det publika
stadsrummet.
I övergången mellan befintliga Östergatan och dess
nya förlängning in i Selleberga anläggs en mindre
torgbildning. Torget omges av ny bebyggelse
på tre sidor men öppnar upp sig söderut mot
den befintliga bebyggelsen och mot gång- och
cykelstråket längs med banvallen. Den något
upphöjda torgytan sträcker sig över gaturummet
så att biltrafiken naturligt saktas ned till ett lugnare
tempo innan den fortsätter in i Selleberga. Torgytan
möbleras med sittplatser och ett par fristående träd
som ger skugga och naturligt avgränsar den del av
torgytan som är del av Östergatan från den del som
endast är till för gående. Bottenvåningarna ut mot
detta torg skulle kunna lämpa sig för småskaligare
kommersiellt innehåll. Oberoende om det är
bostäder eller annat program som vänder sig mot
torget så bör bottenvåningen gestaltning ha en
öppen och inbjudande karaktär.

1:1000

Sektion A-a
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Gestaltningsprinciper:
Mot odlingslandskapet längs
Sellebergavägen
Mötet mellan bebyggelsen och Sellebergavägen är gestaltad
på samma sätt som längs Östergatan men bebyggelsen i
anslutning till Sellebergavägen är lägre, 2-3 våningar.
Ut mot Sellebergavägen föreslås den nya skolan placeras.
Byggnaden vänder, som på samma sätt som övrig
bebyggelse, sin framsida med en mindre platsbildning
mot gatan. Skolan är strategiskt placerad mitt i den nya
stadsdelen i ett läge som både är lätt att hitta utifrån då
många passerar här längs Sellebergavägen, men också lätt
att på ett säkert sätt nå vi grönområden och lokalgator både
från en stor del av Selleberga, från angränsande befintliga
bostadsområden och från Varagårdsskolan. Den centrala
placeringen gör att delar av skolans lokaler lätt skulle kunna
bidra till Bjuvs gemensamma liv genom att på kvällar, helger
och lov erbjuda platser för en bredare grupp än skolbarn och
deras föräldrar att samlas.
På norra sidan av Sellebergavägen föreslås att den
högvärdiga marken på Findus testodlingar, i tillfälligt eller
på längre sikt, integreras in i Sellebergas utbud av publika
målpunkter. Det kan vara, linje med Sellebergas historia, som
odlingslotter för bjuvbor och skolbarn, kanske också som
ytor för mindre kommersiella odlingsanläggningar och en
mindre torgyta för t.ex. marknader och andra återkommande
händelser för boende och besökare att samlas runt. För att
skapa vindskydd både odlingarna och det publika livet längs
Sellebergavägen och på Findus testodlingar så föreslås att
skyddande vegetation lik den som tidigare funnits på platsen
planteras både i gränslandet mot omgivande åkrar och längs
vägen.

1:1000
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Gestaltningsprinciper:
Med vyer ut i landskapet vid
Vegeå naturområde
Längst i norr där bebyggelsen möter
naturområdet runt Vegeå öppnar
bebyggelsen upp för vyer genom kvarteren
mot det omgivande landskapet. En blandad
bebyggelse i 2-3 våningar vänder gavlar
mot Sellebergas huvudstråk och ut mot
ett nytt publikt reaktivt stråk i gränslandet
mot naturområdet. Mot samtliga gator inne
i delområdet drar sig bebyggelsen tillbaka
något med grön halvprivat förgårdsmark.
I Östergatans förlängning, med fin vy mot
Söderåsen och resten av landskapet anläggs
en ny entréplats till naturområdet. Denna plats
kompletterar den befintliga entrén längre
österut genom att vara mer tillgänglig för
både bil och cykel och genom att erbjuda
en utsiktspunkt samt fler möjligheter att
skapa småskaliga mer klimatskyddade
platser vid landskapet i anslutning till den nya
bebyggelsen. Detta är också ett potentiellt
läge för en mindre kommersiell lokal i någon av
bottenvåningarna ut mot den nya entréplatsen.

1:1000

Sektion B-b
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Gestaltningsprinciper:
I samspel med befintlig
bebyggelse och grönska runt
Ädelträdsgatan
Detta stråk som gestaltningsmässigt är utformat
som en bredare lokalgata som på flera ställen växer
ut i gröna allmänningar. Dessa fungerar som pauser
i stadsstrukturen som ger vyer, och gröningar.
Dessa kan befintliga och nya kvarter samlas runt till
vardags och fungerar som översvämningsbäddar vid
skyfall. Gestaltningen av Ädelträdsgatan som helhet
tar tillvara möjligheten att använda sig av vatten för
att skapa biologisk mångfald och upplevelsevärden.
Vatten samlas i öppna diken längs större stråk och
infiltreras på plats. Vid skyfall transporteras vatten till
sänkor som finns placerade på Allmänningarna.
Den nya bebyggelsen runt Ädelträdsgatan hämtar
sin täthet och skala runt 2 -3 våningar från de
angränsande befintliga byggnaderna. Lägre och
glesare i anslutning till de befintliga bostadshusen
och högre och tätare i anslutning till de potentiellt
bevarade industribyggnaderna. Bebyggelsen vänder
tydliga framsidor och en förgårdsmark som är
gestaltad som en del av det publika rummet ut mot
Ädelträdsgatan.
Det föreslås att skyddande vegetation lik den
som tidigare funnits på platsen planteras både i
gränslandet mot omgivande åkrar och längs vägen.

Öppen dagvattenhantering och befintliga träd längs Ädelträdsgatan

8 maj 2019
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Rekreationsområde vid Vegeå
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