Svedala är mer än åker

Koncept

Upptäck Svedalas natur

Ändra relationsstatus till naturen
’Svedala är mer än åker’ är ett förslag som
grundar sig i viljan att skapa en närmare
kontakt mellan natur och människa. Mentalt
som fysiskt. En ökad tillgänglighet som öppnar
upp för rekreativa stunder i vardagen och i livet.
Genom att förtydliga och förstärka befintliga
platser med höga naturvärden och samtidigt
koppla dessa till människans boplats, skapas ett
flöde av samhörighet och återhämtning.
Ett nytt objekt placeras ut i landskapet för att
lyfta upp de olika naturområdena inom Svedala
kommun. Objekten belyser platsernas styrkor
och variationer samtidigt som de skapar en
tydlig identitet och sammanhållning inom
kommunen.

Strategier

Utmaningar
Det stressade livet

Den nära naturen

Befästa platser

Idag lider allt fler människor av stress på grund av samhällets krav. Mycket av det vi gör idag
mäts i tid och vi har en resultatbaserad självbild som värdemätare. Dessutom skapar dagens
medie- och informationsflöden en press på individen att ständigt hålla sig uppdaterad. Stress
är något som påverkar hälsan negativt. Både psykiskt och fysiskt. Att långvarigt leva under
stress kan leda till depression, sjukskrivningar och socialt utanförskap.

Globalt så reser vi i mycket större utsträckning idag än för bara 20 år sedan. En strand i
Thailand ter sig för en samtida svensk inte lika avlägsen som tidigare. Likaså är naturvärden
på nationell och regional nivå betydligt mer tillgängliga då vi lever i ett samhälle med starka
infrastrukturella kommunikationer och bred informationsspridning. Men att ha tillgång till
en naturrik miljö dagligen är däremot en bristvara.

Med ett nytt, visuellt starkt element ska befintliga rekreativa platser i Svedala befästas.
Elementet ska verka ledande i landskapet och skapa identitet och igenkänning för platserna
som sådana och för hela Svedala kommun.

93%

Av svenskar känner sig
stressade någon gång i
veckan

25%

Känner sig stressade
hela tiden

????

Skapa rörelse
Det är sedan länge befäst att naturen har positiv inverkan på mental och fysisk hälsa.
Personer med tillgång till rofylld natur visar generellt lägre stressnivåer. Är du dessutom
fysiskt aktiv minskar risken för att drabbas av mental ohälsa. Forskning visar att 20 minuters
daglig promenad i skog sänker blodtrycket och höjer livskvaliteten.* Att enbart vistas stilla i
naturen i en halvtimme om dagen minskar stress och förebygger depression.**
*(Skogsforskningsinstitutet Metla, 2015) **(Hartig, T, I naturen sjunker blodtrycket, 2003)

Med ett cirkulärt strategitänk skapas rörelse som sammanbinder invånare med de nu befästa
rekreativa platserna.
I Svedala innebär denna problematik inte att det är brist på natur, utan snarare brukandet
av den. Därför är det av stor vikt att förbättra tillgängligheten till dessa platser, något som
Svedala kommun själva strävar mot i sin Översiktsplan: ”Det finns ett stort behov av att
utveckla rekreationsmöjligheterna, genom att göra dem bättre tillgängliga […]” (2010).
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Karta över skogsmark
i Skåne.

Vis

Ma

Tillgänglig natur
Allemansrättslig mark
Höga naturvärden
Klass 1-3

Formstar

Klotens placeringar i de rekreativa miljöerna
ger varierade intryck. Deras volym skapar
rumslighet och de framträder olika mycket i
olika typer av vegetation. I en pelarsal med högt
tak framträder klotet tydligt mellan stammarna
och kan ge ett intryck även på håll. I ett
flerskiktat bestånd upplevs klotet mer mystiskt
när det plötsligt skymtar fram bakom grönskan.

n

Sydvästra Skånes skog finns i Svedala
Sydvästra Skåne domineras av åkerbeklädd mark som är otillgänglig för
allmänheten. Även i Svedala är situationen liknande med hela 53 % åkermark. Den
skogsbeklädda marken inom sydvästra Skåne är till stor del centrerad inom Svedala
kommuns gränser. Hela 21 % av Svedala kommuns markyta utgörs idag av skog.

S o li d a

Klot som symbol för natur
Klot sätts ut i landskapet för att manifestera
värdefull natur. Kloten är iögonfallande, solida
objekt vars tydlighet i landskapet skapar
nyfikenhet och en dragningskraft ut i det gröna
för boende i kommunen. Deras uppenbarelse
blir så visuellt slående att de nästintill
kommer att upplevas som konstinstallationer i
landskapet.

Befästa platser

Igenkän

Kloten

Viktiga rekreativa platser
Område för rekreation

Parkkaraktärer
Allmänning

Rofylld

Artrik

Kultur/historia

Rymd

Vild

Viste

Platser, parkkaraktärer och klot
Grundförutsättningen för valet av platser är där den allemansrättsliga marken
och höga naturvärden överlappar. Genom att använda oss av Patrik Grahns
parkkaraktärer belyser vi platser med varierande rekreativa värden. Rofylldhet,
vildhet, rymd, artrikedom och kultur är karaktärer som visat sig viktiga för
återhämtning hos människan.
Pudesjön

Börringe kloster

Bokskogen

Naturlig badsjö med
hopptorn och brygga.
Allmänningen är en
robust tålig miljö och en
plats för människor att
samlas.

Kloster från 1100-talet
ger platsen en historisk
känsla. Platsen ger en
anvisning om mänsklig
kulturell påverkan.

Den mest besökta
naturen i Svedala
kommun, populär hos
Malmöborna. En plats
med rymd och med
känslan av att träda in i
en annan värld.

Södra Lindholmen
Ällesjön
Naverlönnen och den
rödlistade grodan är en
del av den artrikedom
som Svedala har.

Fjällfotasjön
Man kan dra sig undan
folkliv i denna rofyllda
miljö. Ostörd sjö kantas
av skogsmark med rik
flora och fauna.

Börringesjön
Den till synes
opåverkade naturen. En
tillflyktsplats för de som
söker det vilda.

Klotens placering
Område för rekreation

Yddingesjön
Sege å
Stora och tätortsnära
vattenmiljöer. Viste är
en robust miljö med
plats för fri lek.

Samvaro
Detta är en plats med
folkliv och ett ställe för
att umgås. En karaktär
som kommer att växa
fram på samtliga platser.

Klotet är en konstinstallation i naturen.

Tillgänglighet till platserna

Klotet skymtas mystiskt bakom flerskiktad vegetation.

Kommunikationer med cykel

Busskommunikationer

Cykelnätet i Svedala är bristfälligt och gör det svårt att ta sig ut till
rekreativa områden med cykel i vardagen. Dagens cykelvägar finns
enbart i anslutning till de större tätorterna, resterande vägar är
inte trafikseparerade. De är också spridda och slutar ibland abrupt i
landskapet.

Bussförbindelserna i Svedala kommun sammanfaller med utplaceringen av
kloten. Alla sträckningar förutom en går via Svedala tätort. Detta betyder att man
blir tvungen att ta sig till Svedala tätort för att sedan därifrån ta sig ut i naturen.

Befintliga cykelvägar
Cykelvänliga vägar

Busshållplatser nära kloten
Busslinjens sträckning

Rektreativa stråk i Svedala
Utöver de rekreativa områden som finns i Svedala går både Skåneleden och
Östersjöleden genom kommunen idag. Dessa rekreativa stråk är kopplade till övriga
regionen och Sverige i stort. Något som visar på att det finns platser med rekreativa
värden som är värda att besöka.

Skåneleden
Östersjöleden

Klotet framträder tydligt mellan stammarna i en bokskogs pelarsal.
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Svedala i rörelse

Börringe

Ett nytt cykelnät
Cyklismen i framtiden kommer att få en viktig
roll i kommunen och spela stor roll för samhällets
hållbara utveckling. Att ta sig ut med cykeln är
inte bara klimatsmart utan även en viktig del av
vardagsrekreation och en hälsosam livsstil.

5km

Etapp 2
Cykelnät knyts till kloten, nya
utbyggnadsområden samt
sammankopplas med etapp 1.

Etapp 1
Cykelnät knyts till kloten
och befintliga tätorter

Holmeja
13km
12km
15km

Ny cykelväg
Befintlig cykelväg

Bara

VisioKlot vid Börringekloster
En kulturpräglad miljö med ett öppet landskap kring Börringekloster.

7km

9km

Klågerup
5km

Trampa på...
Förslaget sker i två etapper. Den nya dragningen
är anpassad till befintliga cykelvägar och följer
befintliga infrastrukturer.

5km

Svedala
7km
6km

Etapp 1 bygger på att skapa tillgänglighet mellan de befintliga tätorterna och
de utvalda platserna. I samband med etapp 1 sker en utsättning av fyra klot,
Bokskogen, Pudesjön, Yddingesjön och Ällesjön.

9km
10km
Cykla genom det vilda vid Börringesjön och se hur klotet uppenbarar sig i naturens envälde.

I etapp 2, som bygger på kommunens bostadsplanering och dess
utbyggnadsområden kring Svedala tätort och Börringe station, tillkommer
ytterligare fem klot som kopplas samman med cykelnät och som samtidigt
binder samman utbyggnadsområdena och befintliga tätorternas nät. Dessa
klot placeras vid Sege å, Södra Lindholmen, Börringesjön, Börringe kloster och
Fjällfotasjön.

Vardagsrekreation
Genom att skapa små sträckor enligt
cirkelstrategin ges möjligheten för
tätortsbor att lättare ta sig ut i naturen
till vardags. Att cykla 15 km som är den
längsta rundan tar 50 minuter.

Strategin för sammankopplingen sker med hjälp av cirkulära rörelser och
därmed skapas ett sammanhängande cykelnät som innehåller en oändlig
variation av olika rundor. Tanken är att man själv ska kunna skapa sin egen
runda beroende på tid och därmed kunna få både en varierande sträcka och
naturupplevelse. Genom småvägar kan även landsbygdsbefolkningen nå det
system som skapas.

Ta en härlig kvällstur runt Fjällfotasjön

En längre utflykt förbi fler naturupplevelser

Framtidsvision
Relationen mellan tätorterna och landskapet stärks

När isen har lagt sig på Pudesjön uppenbarar sig en ny sida av allmänningen. Badringar ersätt med pulkor.

Vår vision är att det i framtiden ska ha utvecklats en medvetenhet
om naturens placering i kommunen, samt att naturen har skapat en
samhörighet och framförallt stolthet bland Svedalas befolkning.
Framtidens befolkning är inte längre lika stressade utan har hittat lugnet i naturen och samlas kring kloten för att
rekreera och umgås. Kloten som symbol har utvecklat en större betydelse, där parkkaraktären Samvaro nu äger rum
närmast kloten och sprider sig in i tätorterna och däremellan. Kort sagt leder detta till en ökad vistelse i naturen och ett
mer levande samhälle på sikt. Svedala och dess klot finns nu på kartan och identiteten är ett faktum.
I framtiden lär fler vilja vallfärda till Svedala kommun för att uppleva detta naturäventyr. Därmed kommer det att skapas
underlag för att utveckla det större cykelnätet Sverigeleden. Idag går leden genom kulturbygder och orörd natur i hela
Sverige. Denna nya dragning av Sverigeleden skulle öppna upp Svedala kommun för hela Sverige och våra grannländer
söderut.

I framtida Svedala har kloten tagit plats i staden och gränsen mellan landskapet och tätorten är borta.

Cykelnätet
Sverigeleden
Sege å har frusit till is, skridskorna har åkt fram och man tar sig längs åns robusta miljö till klotets viste.

Svedala är mer än åker
Ny dragning av
Sverigeleden

