HUBBANISATION

PROBLEMATIK

Ojämn resursfördelning på landsbygdens bekostnad

Noder och nätverk mobiliserar landsbygden!

Stad

Landsbygd

Befolkningen ökar. Städerna växer. I Skåne äter städerna sakta upp
Sveriges bästa åkermark eller också växer de inåt, med konsekvensen
att allt blir tätare och att rekreativa miljöer får mindre utrymme. I takt
med befolkningsantalet riskerar även anonymiteten att växa.

Det fortsatta fokuset på utbyggnad i städer bidrar till att dränera landsbygden på såväl befolkning som service och effektiva kommunikationer. För många är boende på landet idag inget möjligt alternativ.

BRISTER

POTENTIALER

Begränsad mobilitet utan bil

Regionala kopplingar

3nJDWnJHWJ|UHQGDVWHWWVWRSSL6YHGDODNRPPXQL6YHGDODWlWRUW%XVVWUDÀNHQ
utgörs av ett fåtal linjer som kopplar Svedala, Bara och Klågerup till Malmö, Lund
RFK7UHOOHERUJ3nODQGVE\JGHQWUDÀNHUDVYLVVDVWUlFNRUPHGWD[LVRPVNDEHVWlOODV
av resenären två timmar i förväg. Cykelvägarna utanför tätorterna är i många fall
ODQGVYlJDUVRPGHODVPHG|YULJIRUGRQVWUDÀN'HWWDJ|UGHWVYnUWI|UGHQVRP
saknar tillgång till bil att bosätta sig eller besöka Svedalas landsbygd idag.

Svedalas centrala placering i sydvästra Skåne ger nära kopplingar till storstäderna
Malmö och Köpenhamn liksom till Lund, Trelleborg och Österlen. Läget erbjuder
möjlighet för Svedalabor att jobba och studera i grannkommunerna liksom ta del av
VWRUVWlGHUQDVEUHGDXWEXGDYNXOWXURFKKDQGHO'lUWLOOÀQQVHWWVWRUWXQGHUODJDY
potentiella besökare.

Begränsat utbud av bostadsformer

Attraktiva boendemiljöer

8WDQI|UWlWRUWHUQDÀQQVGHWInDOWHUQDWLYI|UGHQVRPLQWHKDUHNRQRPLDWWN|SDHOOHU
ERNYDULHJHQYLOOD,WlWRUWHUQDÀQQVDOWHUQDWLYDERHQGHIRUPHUGRFNLEHJUlQVDG
utsträckning och med långa bostadsköer.

Landskapet är fullt av kulturmiljöer som små kyrkbyar, möllor, gods och gårdar.
Gamla stationshus i lokalt tegel förkunnar om en tid då tåget knöt samman denna
GHODY6NnQH'HQQ\DWUHQGHQDWWÁ\WWDXWSnODQGHWJHU6YHGDODHWWJXOGOlJH
då kommunen har goda möjligheter att erbjuda lugnt, naturnära och småskaligt
boende.
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Under 2000-talets början minskade bilåkandet i Sverige men sedan 2014 har kurvan gått uppåt igen. Vi reser allt mer med bil och bilförsäljningen ökar. Under år
2014 reste svenskarna 77 % av sin totala resväg med bil. Många hushåll, inte minst på landet, har idag två bilar för att få livspusslet att gå ihop.
 .lOOD7UDÀNDQDO\V
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Matbutiker, skolor, vårdcentraler och andra service-/samhällsfunktioner är främst
I|UODJGDWLOOGHWUHWlWRUWHUQD3nODQGVE\JGHQÀQQVI|UVNRORULYLVVDE\DU)|UDWWQn
dessa funktioner i tätorterna är tillgång till bil närmast ett krav.

3nWDOHWUnGGHEDODQVPHOODQERHQGHSnODQGVE\JGRFKERHQGHLVWDGHQ6HGDQGHVVKDUXUEDQLVHULQJHQYDULWEnGHIDNWXPRFKQRUP9LEHÀQQHURVVQXL
HWWYlJVNlOGlUDYIRONQLQJHQDYODQGVE\JGHQSODQDUXW$OOWÁHUVYHQVNDUOlPQDULGDJGHVWRUDVWlGHUQD/DQGVE\JGHQI|UORUDUIRUWIDUDQGHEHIRONQLQJWLOOGHPLQGUH
WlWRUWHUQDPHZQVWRUVWDGHQW\FNVKDWDSSDWLDWWUDNWLYLWHW .lOOD6&%

PROJEKT 3
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I Svedala möter det kulliga backlandskapet från öst det öppna jordbrukslandskapet
från väst. Här breder även skogsområden ut sig - eftertraktade och värdefulla
rekreationsmiljöer i sydvästra Skåne. Ett nätverk av åar knyter samman
NRPPXQHQVPnQJDVM|DUDYYLONDÁHUWDOHWKDUK|JDQDWXUYlUGHQ'HWYDULHUDGH
landskapet är utmärkande för Svedala och en viktig tillgång både för boende och
besökare.
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HUBBAR stärker landsbygdens ställning
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%DVXWEXGRFKSODWVVSHFLÀNDIXQNWLRQHU

För att jämna ut resursfördelningen mellan stad och land behöver
landsbygdens ställning stärkas. En viktig faktor för en stark landsbygd är
JRGDNRPPXQLNDWLRQHU'HWlUKlU+8%%(1NRPPHULQ(Q+8%%lUHQ
samlingsplats för kommunikationer och samhällsservice utanför tätorten.
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HUBBkretsar knyter samman Svedala

Icke-linjär kollektivtrafik

Torup

ALSTAD

Holmeja
Oxie

Skabersjöby

ANDERSLÖV

HUBBnätverk

Malmö Airport
En HUBB är…
en knutpunkt där du kan byta transportmedel på ett bekvämt och effektivt sätt. Hit tar Svedalabon cykeln
och parkerar den tryggt innan de tar bussen vidare till jobbet eller skolan. Hit tar Malmöbon tåget och
byter till hyrcykel för att utforska Svedalas bokskogar och backlandskap.
En HUBB är också…
en samlingspunkt för service och samhällstjänster som i sin tur samlar de boende i närområdet.
Vid hubben kan du låna bil från byns elbilspool, träffas på fritidsgården eller låna en plats i byns
JHPHQVDPPDNRQWRUV VWXGLHORNDO6NRODPDWEXWLNYnUGFHQWUDOELEOLRWHNRVYÀQQVWLOOJlQJOLJDYLGHQ
HUBB nära dig.
HUBBARNAS utbud
9LGYDUMH+8%%ÀQQVHWWEDVXWEXGDYIXQNWLRQHUVRPXQGHUOlWWDUUHVDQGHWLOORFKIUnQ+8%%(1
6SHFLDOXWEXGÀQQVYLGXWYDOGD+8%%$5EDVHUDWSnGHUDVJHRJUDÀVNDOlJHLODQGVNDSHWRFKLI|UKnOODQGH
WLOODQGUD+8%%$5+8%%(1L7RUXSKDUHWWXWEXGVRPXWYHFNODWVI|UDWWVW|GMDUHNUHDWLRQRFK
QDWXUXSSOHYHOVHU+8%%(10DOP|$LUSRUWKDUHWWXWEXGVRPXWYHFNODWVI|UDWWVW|GMDUHVDQGHSnUHJLRQDO
QLYn(Q+8%%NDQU\PPDÁHUDROLNDVSHFLDOXWEXG

HUBB-samhället
*HQRPDWWHUEMXGDHQHIIHNWLYRFKXWEUHGGNROOHNWLYWUDÀNVDWVDSnF\NHOQlWHWVDPWE\JJDDOWHUQDWLYD
ERHQGHIRUPHULNRPPXQHQEOLUODQWOLJWERHQGHHQP|MOLJKHWI|UÁHUPnOJUXSSHU,+8%%VDPKlOOHWVE\DU
kompletteras dagens villor och gårdar med boende i lägenheter, radhus och kollektivhus med möjlighet
för de boende att både köpa och hyra. På så sätt kan äldre som inte mäktar med det ansvar som ett hus
kräver få möjlighet att bo kvar. Målgrupper som unga vuxna och barnfamiljer som inte har ekonomin att
skaffa villa, får chansen att välja ett boende utanför staden.

Nätverket växer
ETAPP 1
Holmeja och Börringe är viktiga utvecklingsområden i ett tidigt skede. I Börringe väcks den gamla
tågstationen åter till liv och ökar pågatågets upptagningsförmåga i kommunens östra delar. Holmejas
centrala läge i kommunen gör byn till en given plats för att testa HUBB-konceptets cykel- och
EXVVI|UELQGHOVHU+lUÀQQVlYHQJRGDP|MOLJKHWHUDWWWLOOI|UDQ\DERVWlGHUVRPNDQVNDSD|NDWXQGHUODJ
I|U+8%%(1

HUBB-nätverkets kretsar
'HQ\DGUDJQLQJDUQDDYNROOHNWLYWUDÀNHQRFKF\NHOYlJDUQDNRSSODUVDPPDQ+8%%VDPKlOOHQDWLOOHWW
QlWYHUNGlUROLND+8%%$5NRPSOHWWHUDUYDUDQGUD9LGHQ+8%%ÀQQVPDWEXWLNRFKVNRODHQDQQDQ+8%%
ligger naturnära och erbjuder möjlighet till jogging, skridskoåkning eller skog. I förslaget förekommer fyra
ungefär lika stora kretsar som innehåller ett jämförbart utbud av funktioner. Dessutom har kretsarna
zoner där de överlappar för att resande mellan kretsarna och till regionala kopplingar underlättas .

ETAPP 2
1\DKXEEDUSODFHUDVSnSODWVHUVRPNRPSOHWWHUDUGHWEHÀQWOLJD+8%%QlWYHUNHWEDVHUDWSnDQWDOERHQGH
RFKGHEHKRYRFKYlUGHQVRPÀQQVSnSODWVHQ
ETAPP 3
/LQMHWUDÀNHQPHGEXVVDUELOGDUVWRPPHQWLOOQlWYHUNHWLQRPGHQQlUPDVW|YHUVNnGOLJDIUDPWLGHQPHQ
kan på sikt, i takt med att utvecklingen går framåt komma att ersättas av t ex självgående bilar som utgår
IUnQKXEEDUQDRFKNDQEHVWlOODVYLGEHKRY'HWWDJHUPHGWLGHQQlWYHUNHWHQREHJUlQVDGÁH[LELOLWHW

Hylltarp
Svedala

Västra Ingelstad

Västra
kärrstorp

Lilla
Svedala

Börringe by
Börringe Station

Ystad
Skurup

Aggarp

Trelleborg
Anderslöv

BÖRRINGE

HOLMEJA

Nyckeln till utveckling i östra Svedala

EFFEKTER

Plats för gemenskap i centrum

Etapp 1

Ett nätverk som stärker utbytet mellan stad och land

1\EHE\JJHOVH

Etapp 2

Bostadshus

Etapp 3

Övrig bebyggelse
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Cykelväg
Bostadsområde

Stad

Landsbygd med HUBBnätverk

HUBB-nätverket kopplar samman landsbygdens byar med varandra och tillsammans bildar de en starkare enhet.
'HWWDInUHIIHNWHUSnÁHUDQLYnHU

Resultat

a
A

Samhällsnivå
Omställning från bilberoende
Vi behöver alternativ till den bensindrivna personbilen då samhället står inför
klimatförändringar och minskad tillgång till fossila bränslen. Genom HUBBsamhället går Svedala i täten i omställningen mot ett mer resilient Sverige. Ökad
mobilitet som kan nyttjas av alla, inte bara den som har tillgång till egen bil bidrar
till ett mer rättvist samhälle: Stadens värden kommer landsbygden till godo medan
landsbygdens värden tillgängliggörs även för stadsborna.
Minskat boendetryck i staden - mer service på landsbygden
7U\FNHWSnVWDGHQPLQVNDUQlUÁHUNDQYlOMDDWWERSnODQGHW(QVW|UUHDQGHO
boende ger i sin tur landsbygden ökat underlag för utveckling av ett större
kommunikations- och serviceutbud. Småorter inom och mellan kommuner kan
genom HUBB-nätverket enkelt ta del av varandras resurser och utbuden kan
komplettera varandra. Detta bidrar i förlängningen till en jämnare resursfördelning
mellan stad och landsbygd - ett steg mot en stärkt landsbygdspolitik.
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Ökad mobilitet
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a
1\WYnSODQVEHE\JJHOVHP|WHUEHÀQWOLJDYLOORU

HUBBENS roll
I Börringe utvecklas en HUBB med starka regionala kopplingar vid den gamla
WnJVWDWLRQHQVRPnWHU|SSQDUI|USnJDWnJVWUDÀN+8%%(1JHUI|UVWlUNWD
kopplingar mellan byarna i kommunens östra delar som idag har bristande
förbindelser till tåg och bussnät. En viktig länk är den nya matarbuss-linje från
Börringe HUBB till Malmö airport som skapar en hållbar färdväg för resenärer till
RFKIUnQÁ\JSODWVHQ

Cykelvägar

.ROOHNWLYWUDÀN

Bostäder

Rekreation

Etapp 1
En äldre väg mellan åkrarna
görs om till cykelväg till
Börringe kyrkby .

Börringe station blir återigen Microförtätning bland
ett stopp för tågen längs
EHÀQWOLJEHE\JJHOVH
Ystadbanan. En matarlinje
samt vid före detta tegeltill Sturup blir aktuell.
bruksområdet.

Rekreationsslinga
anläggs runt
Klosterviken vid
Börringe kloster.

Busslinje mellan Trelleborg
YLD$QGHUVO|YWUDÀNHUDU
Börringe och Börringe
kyrkby, den nya cykelvägen
används även som
bussgata.

Mark idag nyttjad till
småskalig produktionsskog används till
bostadsbyggande
tillsammans med
microförtätning bland
EHÀQWOLJEHE\JJHOVH

Slingsystemet byggs
ut med leder till
Lindholmens borgruin
och till lämpliga platser
för fågelskådning.

Börringe blir en
samlingspunkt för ett
ÁH[LEHOWVMlOYN|UDQG
NROOHNWLYWUDÀNV\VWHP

En längre motions- och
Bostadsutveckling längs
LGDJEHÀQWOLJDYlJDUI|UDWW vandlingsled anläggs
runt hela Börringesjön.
skapa en radbyskaraktär
längs en bygata.

Etapp 2

HUBBENS underlag
Idag är invånarantalet ca 600 personer inom tre km från den kommande
+8%%(1YLONHWSnÁHUDDQGUD6NnQVNDRUWHUlUWLOOUlFNOLJWEHIRONQLQJVXQGHUODJ
för en tågstation. Etappvis utbyggnad av nya bostäder i byarna kring stationen
möjliggör dessutom en fördubbling av antalet invånare. Den nya rekreationsslingan runt Börringesjön och längs Sege å, samt kulturmiljön vid Börringekloster,
blir givna målpunkter för besökande från andra delar av Svedala och utifrån.
HUBBENS utbud
9LG+8%%(1L%|UULQJHÀQQVELOSRROVRPODGGDVPHGORNDOWSURGXFHUDGHOGlU
invånarna får tillgång till bil utan att behöva äga en. Elcyklar och vanliga hyrcyklar
gör det lätt för besökare att ta sig ut i landskapet längs Börringesjön och Sege
å. Lådcyklar underlättar för att frakta hem större inköp. WiFi och ateljéer med
studieplatser/ kontorslokaler som kan lånas vid behov, möjliggör för Börringebon
DWWDUEHWDXWDQI|UKHPPHWLOXJQRFKUR)|UEHV|NDUHQÀQQVLQIRUPDWLRQVWDYORU
RPUHNUHDWLRQVRPUnGHQRFKNXOWXUE\JJQDGHUVDPWÀNDSODWVHU)|USHQGODUHQ
ÀQQVRPNOlGQLQJVUXPRFKWRDOHWWVRPXQGHUOlWWDUE\WHIUnQF\NHOWLOOWnJ

Cykelväg mellan Börringe
station och Svedala anläggs
längs järnvägen samtidigt
som järnvägen byggs om till
dubbelspår.

Etapp 3
Ett förgrenat cykelnät
binder ihop Börringe med
Anderslöv, Svedala och
Sturup.

1\DERVWlGHU

Väntsal och café

Hyrcyklar

Kommunnivå

Att bygga gemenskap
I Holmejas nya bostäder är gemenskap en viktig utgångspunkt. Här kan du ha
en egen bostad och täppa, kring en gemensam gård som du delar ansvaret
I|UWLOOVDPPDQVPHGGLQDJUDQQDU,JUDQQJHPHQVNDSHQNDQlYHQÀQQDVELO
och cykelpool, egenproducerad el från solceller eller vindkraft och kooperativt
ägande av verktyg mm.
Alternativa bostäder sparar mark
Holmeja är ett exempel på hur nya bostäder skulle kunna byggas i Svedala. Idag
byggs ca 1 bostad per 500-700 kvm i Svedala kommun och all nybyggnad sker
i de tre tätorterna. Genom hubbanisation och utveckling av bostäder i Holmeja
och andra byar på landsbygden skulle samma totala antal bostäder kunna
tillföras som idag planeras till tätorterna. Förslagets boendeformer i två plan med
gemensamma ytor både inne och ute ger ca 1 bostad per 200 kvm. Bara i de 8
största byarna skulle 4000 nya bostäder potentiellt kunna tillföras. Endast en
fjärdedel av denna bebyggelse skulle vara förlagd på åkermark och då i områden
som har max klass 6-jordar. Bostäderna skulle dock kunna spridas på ett mycket
större antal byar än så och på så sätt kan småskalighet och bykänsla bevaras.
Utformning med hänsyn till historien
)|UDWWGHQ\DERVWlGHUQDVNDYDUDI|UHQOLJDPHGGHQEHÀQWOLJDJnUGVRFK
villabebyggelsen föreslås inga bostäder vara högre än två plan. De tre nya
bostadsformerna i HUBB-samhället är; kringbyggda gårdar, lägenhetslängor samt
kollektivhus. Fasaderna utförs i tegel eller vit puts för att skapa anknytning till
Svedalas gamla tegelbruk och annan äldre bebyggelse. I byar med särskilt högt
kulturhistoriskt värde tillförs ingen ny bebyggelse.

$WWUDNWLYWERHQGHI|UÁHUJUXSSHU
Genom HUBB-samhällenas nya boendeformer kan Svedala kommun erbjuda
boende som idag saknas på många håll på landsbygden - naturnära, småskaligt
boende med möjlighet att hyra, bo på mindre yta och dela gemensamma utrymmen
och resurser med de närmsta grannarna. Detta bidrar med en konkurrensfördel
gentemot de omgivande kommunerna i regionen.
Bostadsbyggande som sparar jordbruksmark
Genom strategisk, punktvis exploatering av bostäder som byggs i två plan och
med delad tomtmark och dessutom sprids ut i ett stort antal byar kan värdefull
jordbruksmark bevaras. I de fall jordbruksmark ändå bebyggs möjliggörs större
ÁH[LELOLWHWLYDOHWDYYLONHQPDUNVRPVNDEHE\JJDV
1\DERVWlGHUNULQJJHPHQVDPJnUG

Ökat utbud av bostadsformer

Ateljé/kontor

Matarbuss till Sturup

Svedalas värden tillgängliggörs för besökare
HUBB-nätverket underlättar rörelse in i kommunen för besökare utifrån. Svedalas
ÀQDQDWXURFKNXOWXUPLOM|HUEOLUGlUPHGWLOOJlQJOLJDI|UÁHUDPnOJUXSSHU'HWlUOlWW
för Malmöbon att hoppa av i Börringe för ett besök på Börringe kloster eller att hyra
en cykel vid HUBB-en för att utforska backlandskapets skogar.

Individnivå
Elbilpool

/DQWOLJWERHQGHHQP|MOLJKHWI|UÁHU
Med HUBB-nätverkets förbättrade förbindelser blir landsbygden mer attraktiv som
boendealternativ för grupper som saknar tillgång till bil eller möjlighet att äga sitt
boende. Äldre får också möjlighet att bo kvar.
Sammanhang i bygemenskapen
I mindre samhällen växer ofta starka sociala nätverk fram vilket kan inge en känsla
av sammanhang, tillhörighet och trygghet för individen. Möjlighet att dela på
resurser och gemensamma ytor ger ekonomiska och sociala fördelar.

Ökat serviceutbud

%|UULQJHYl[HUIUDPNULQJ+8%%(1GlUE\WHPHOODQWnJEXVVRFKF\NHOHQNHOWNDQVNH

Den nya bebyggelsestrukturen skapar ett gemensamt uterum.

