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Catena avser att etablera lager- och logistik-
anläggning på fastigheten Vrams Gunnarstorp 
1:15 i den norra delen av Bjuvs kommun. Detta 
kvalitetsprogram innehåller målsättningar och 
principer för anläggningens utformning och är ett 
komplement till detaljplanen. 

SYFTE
Kvalitetsprogrammets syfte är att tydliggöra soci-
ala, arkitektoniska och miljömässiga ambitioner 
i utvecklingen av området. Kvalitetsprogrammet 
sammanfattar de målsättningar och principer 
som har vuxit fram och utformats under arbetet 
med detaljplanen. I arbetet har projektets risker 
och möjligheter kopplat till hållbarhet indentifie-
rats och kvalitetsprogrammets ledstjärnor och 
principer avser att minimera risker och stödja 
möjligheter.

Kvalitetsprogrammet ska verka som ett stöd 
under hela plan- och byggprocessen för att 
säkerställa att de ambitioner som finns för 
projektet följer med hela vägen till byggd 
anläggning. Programmet är ett komplement 
till detaljplanen och dess plankarta med rätts-
verkande bestämmelser. Vid utformning och 
projektering ska gestaltningsförslagen stämmas 
av mot kvalitetsprogrammet. Innehållet i kvali-
tetsprogrammet ska betraktas och hanteras som 
rekommendationer. Kvalitetsprogrammet har 
ingen egen rättsverkan.

PROJEKTET
Catena avser att uppföra en lager- och logistik-
anläggning på fastigheten Vrams Gunnarstorp 
1:15. Fastigheten kommer att bebyggas med 
flertalet stora logistik- och lagerbyggnader. 
Dessa kommer att vara cirka 100 x 300 meter 
långa och ha en generell höjd på 14 meter, men 
med högdelar på upp till 23 meter. Byggnaderna 

BAKGRUND

kommer att uppta cirka 45 % av den 566 000 kvm 
stora fastigheten. Utöver byggnader kommer det 
att finnas rangerytor och vägar (cirka 13%), parke-
ringsytor (ca 6%), dagvattendammar och stråk (ca 
7%) och grönytor för ekosystemtjänster så som 
ökad biologisk mångfald, rekreation, infiltration av 
vatten, upplevelser och klimatreglering (ca 34%). 
Till anläggningen beräknas det varje dag komma 
cirka 560 lastbilstransporter och 2000 personer 
som arbetar på anläggningen. 

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är cirka 56 hektar stort och ligger i 
norra Bjuv i kommungränsen till Åstorps kommun. 
Norr om planområdet finns ett befintligt industri-
område, öster om planområdet finns en järnväg 
(Skånebanan) och söder och väster om området 
är det jordbruksmark. Jordbruksmarken väster om 
planområdet (Broby 50:2) detaljplaneras för när-
varande för verksamheter. Infart till planområde 
för aktuell lager- och logistikanläggning kommer 
att ske genom detaljplan för Broby 50:2. 

Planområdet utgör en del av ett öppet och rela-
tivt flackt odlingslandskap, men cirka en kilometer 
öster om planområdet reser sig Söderåsen. Stora 
delar av Söderåsen är av riksintresse för kultur-
miljö, friluftsliv och naturmiljö samt omfattas av 
landskapsbildskydd. 

Planområdet består i dag nästan uteslutande av 
jordbruksmark. De naturmiljöer som finns inom 
planområdet utgörs i stort av fyra objekt; ett 
öppet dike, en märgelgrav, en åkerholme och en 
träddunge. Diket, åkerholmen och märgelgraven 
bedöms omfattas av generellt biotopskydd. Bio-
toperna utgör för landskapet karaktäristiska ele-
ment samt är viktiga spridningsvägar i det öppna 
landskapet och utgör livsmiljöer åt ett flertal 
arter. 

Vårdag i Gunnarstorp, vy mot den föreslana etableringen mot nordost, med Söderåsen i bakgrunden.



LOGISTIKCENTRET SOM ARBETSPLATS  
GER RUM FÖR EN GOD ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

På logistikcentret finns det platser för avkoppling och återhämtning både för anställda och 
chaufförer. Här finns platser för möten och för träning och rekreation. De skapade bioto-
perna bidrar till naturupplevelser och utblickar över landskapet både från arbetsplatser 
inomhus och från platser utomhus. 

LOGISTIKCENTRET I LANDSKAPET  
SAMMANLÄNKAT MED OMGIVNINGEN MED ETT GENOMTÄNKT MÖTE MED 
LANDSKAPET

Logistikcentret sammanlänkas med omgivningen och möter landskapet på ett genomtänkt 
sätt. Gång- och cykelstråk kopplas till målpunkter i omgivningen och passage för allmänheten 
möjliggöras. Grönstruktur inom området möter grönstruktur utanför området och utblickar 
över landskapet skapas. Byggnadernas stora skala bryts ned med hjälp av utformning av 
byggnader, mark och vegetation.

LOGISTIKCENTRET SOM SYSTEM  
EFFEKTIVA OCH LOGISKA FLÖDEN

Logistikcentret erbjuder attraktiva och effektiva flöden. Orienterbarheten är god för både 
chaufförer, anställda och besökare. Strukturen bidrar till ett självförklarande system. Trafiksä-
kerheten är god oavsett om besök till området sker med bil, cykel eller som gående. 

LEDSTJÄRNOR

LOGISTIKCENTRET SOM HABITAT  
STÄRKT BIOLOGISK MÅNGFALD, EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH HÅLLBAR 
DAGVATTENHANTERING

Logistikcentret stärker den biologiska mångfalden och ökar antalet ekosystemtjänster. Befint-
liga naturvärden sparas och förstärks och nya biotoper och värden skapas. Både försörjande, 
reglerande och kulturella ekosystemtjänster kan skapas inom området. Multifunktionella ytor 
skapas där till exempel både fördröjning och rening av dagvatten sker tillsammans med en 
ökad biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter. 

LOGISTIKCENTRET MED GLOBALT ANSVARSTAGANDE  
MINSKAD MILJÖPÅVERKAN OCH ENERGIFÖRSÖRJNING I FRAMKANT.

Logistikcentret minimerar sin miljöpåverkan och energianvändning. Anläggningen producerar 
sitt eget energibehov. Ett hållbart resande med gång- cykel och kollektivtrafik stöds. El-ladd-
ning av bilar och lastbilar möjliggörs. Byggtransporter minimeras genom en hållbar masshan-
tering. Material med låg kemikalie- och klimatpåverkan används. 

Övergripande mål som fungerar vägledande för den föreslagna etableringen.
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LANDSKAPET
Vi befinner oss i ett skilje där det låglänta land-
skapet möter det höglänta landskapet. Det 
berörda området ligger i ett öppet och vidsträckt 
odlingslandskap. Den flacka topografin skapar 
möjlighet till vidsträckta vyer i alla väderstreck. 
Fåtal element i landskapet såsom mindre gårds-
miljöer, och vegetationsstråk bryter emellanåt av 
det långa siktlinjerna.

Landskapet har historiskt utgjort ett godsland-
skap och präglas än idag av vidsträckta vyer över 
odlingslandskap från slottet Vrams Gunnarstorp 
med tydliga alléer som letar sig ut i landskapet 
och ned mot kyrkbyn Norra Vram. 

Planområdet utgör en del av det öppna odlings-
landskapet där naturmiljöer till största delen 
består av ett öppet dike till Kölebäcken och för 
landskapet karaktäristiska element såsom en 
märgelgrav, åkerholme och en träddunge. 

Från söder siktas de befintliga byggnaderna 
i verksamhetsområdet i de södra delarna av 
Åstorps kommun. I nordöst och öst reser sig 
Söderåsen och skapar en tydlig avgränsning av 
det storskaliga landskapsrummet. I väster bre-
der det skånska landskapet ut sig med utblickar 
mot E4:an. Intill Åstorp har ett par stora verk-
samhetsbyggnader tagit plats. Från Bjuvs norra 
rand med småhusbebyggelse ges möjligheter till 
utblickar som sträcker sig ända fram till bygg-
naderna i verksamhetsområdet i Åstorp. Längs 
Vramsvägen siktas det befintliga verksamhets-
området , vilka skyms emellanåt av vegetations-
stråken i det öppna landskapet. Från Vrams Gun-
narstorp allé går att sikta Åstorps södra gräns. 
Närmre Åstorp vid ridhusanläggningen och Bäc-
kagård reser sig landskapet och skapar möjlighet 
till vidsträckta utblickar ut över odlingsmarken 
söder om Åstorp.
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STRATEGIER

DEN GRÖNA RANDEN
GENERÖSA GRÖNSTRÅK MED TRÄDDUNGAR I MÖTET MED 
LANDSKAPET RUNTOMKRING 

GRÖNA KOPPLINGAR
SAMANLÄNKADE OCH UTVECKLADE GRÖNA 
LÄNKAR OCH MÄRGELGRAV

RÖRELSEKOPPLINGAR
SAMMANLÄNKADE GÅNG- OCH CYKELSTRÅK, BJUDA IN FÖR 
RÖRELSE GENOM OCH INOM OMRÅDET

VÄLKOMMEN
HUVUDGATAN SOM EN VÄLKOMNANDE RYGGRAD 
STÄRKT ORIENTERING FRAM TILL MÅLPUNKTER

Strategierna utgör verktyg som visar hur målen som formulerats i ledstjärnorna 
kan uppnås inom området, och utgör grundläggande principer till strukturplanen.
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STRATEGIER

STÄRKTA OCH NYSKAPADE HABITAT  
MÄRGELGRAV, DIKE, FLORA, FAUNA, BETE, ÄNG OCH 
BOPLATSER FÖR DJUR

ENERGISMART
PRODUKTION AV EL OCH LADDNINGSMÖJLIGHETER

DAGVATTENHANTERING
DIKEN OCH DAMMAR FÖR EN  
GRÖNBLÅ DAGVATTENHANTERING

REKREATION
REKREATIONSSLINGOR, UTEGYM, PLATSER FÖR  
SAMVARO OCH VILA

TA TILLVARA LOKALT
SKÖRDA DAGVATTEN FÖR LOKALT BRUK.  
TA TILLVARA JORDEN.

MARKMODELLERING
MASSBALANS OCH MARKMODELLERING FÖR 
RESURSHUSHÅLLNING OCH ANPASSNING TILL 
LANDSKAPET
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STRUKTUR

STRUKTURPLAN

2022-03-15

STRUKTURPLAN - LOGISTIKPOSITIONEN SÖDERÅSENm2  %
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VISUALISERINGAR
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Vy över huvudgatan. 
En stark karaktär på gatans  
fasader förtydligar rumslighet.

Vy över personalmatsal i trä.  
Placerad i söderläge vänd mot  
grönstråket.             .
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BYGGNADER

Gestaltningen av logistikområdet som helhet 
och placeringen av bebyggelsen anpassas efter 
odlingslandskapets karaktär. Samordning kring 
färgsättning, materialval och en medveten place-
ring av fyllnadsmassor och träddungar bidrar till 
att dra ned skalan på byggnadsvolymerna. 

VOLYMER OCH PLACERING
Ny bebyggelse placerar som en rygg i öst/västlig 
riktning på den norr delen av fastigheten och 
möter det befintliga industriområdet i Åstorp 
kommun. I den södra och östra delen av fastig-
heten är volymerna mer i en nord/sydlig riktning. 
Detta för att öppna upp området mot söder och 
möta odlingslandskapet med gavlar.

Volymernas höjd är generellt 14 meter, där 20% 
av volymerna har möjlighet att bli 23 meter höga. 
Detta för att tillåta höglager och med detta en 
mer effektiv markanvändning. De högre bygg-
nadsdelarna placeras företrädesvis i den centrala 
delen av fastigheten så odlingslandskapet möter 
lägre volymer.

Generellt så kommer byggnadernas tak att vara 
platta. Gestaltning av taken ska utföras så att god 
effekt kan uppnås för solpaneler. Om byggdelar 
krävs på taken ska de placeras i norrläge så att 
ytan som kan användas för solenergi maximeras. 
Där möjlighet ges kan gröna tak användas för att 
öka den biologisk mångfald och fungera som ett 
fördröjningsmagasin för regnvattnet. 

 

MATERIALVAL
Bebyggelsen kommer främst att använda plåt 
och trä som fasad- och takmaterial. Trä kan med 
fördel användas på de platser som människor 
rör sig ex. vid entréer, uteplatser. 

Färgsättningen utgår från omkringliggande 
skogsområden. En dov färgskala bidrar till att 
bebyggelsen bättre smälter in i odlingslandska-
pet. Vid val av plåtfasader skall en ej reflekte-
rande kulör och målningsbehandling väljas på 
fasader som är synliga från omgivande landskap. 

Fasader som vänder mot verksamheten kan med 
fördel använda en klar komplementfärg. 

I varje materialval och konstruktionsprincip ska 
hållbarhetsaspekten värderas högt. 

Exempel på en växtvägg.Solceller på ett sedumtak.

Princip på vilka fasader som har en  dov respektiva klar 
komplementfärg .

Exempel på en dov färgskala.
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SKYLTNING
Placering och utformning av skyltar har bety-
delse för upplevelsen av såväl de enskilda bygg-
naderna som miljön i sin helhet. Exponering av 
stora belysta skyltar samt skyltpelare bör ske 
med försiktighet, detta för att skydda landskaps-
bilden samt att minska ljusföroreningen i områ-
det. 

Den interna skyltningen på området ska efter-
sträva en enkel tydlighet. Där de olika trafikflö-
dena, dels den externa av godsleveranser och 
den interna av medarbetare hittar utan problem. 

Hänvisningsskyltning kan med fördel integreras 
i fasadutformningen med en klar komplement-
färg, ej med separata skyltar. 

Skyltning av verksamheterna och företagsnamn  
bör utföras med fristående bokstäver och figurer 
på fasad dock ej ovan takfot. Reklamskyltar på 
mark och tak samt bildväxlande skyltar får inte 
förekomma. 

Ett sammanhållet skyltprogram för hela området 
och dess verksamheter bör tas fram där gene-
rella riktlinjer ges.                  

FASADER
Fasader ska på bästa sätt bidra att bryta ner 
känslan av de storskaliga volymerna. Detta kan 
exempelvis ske via kulörsättning och att vissa 
delar av fasaderna blir växtväggar. Även enkla 
insatser med att tillföra dekorativa element på 
fasaderna kan bidra till att volymerna smälter 
in i landskapet på ett bättre sätt. Där möjlighet 
finns kan volymernas fasadliv med fördel för-
skjutas.

Glaspartier i byggnaden skall placeras så att 
en god arbetsmiljö uppnås. Där siktlinjer och 
utblickar för medarbetare prioriteras. Glasade 
entréer och uppehållsrum med markkontakt 
kan också med fördel användas för att bryta upp 
stora fasader och öka detaljeringsgraden.

Gestaltningen av huvudgata, dess sidofaser och 
avslut bör läsas som en stor rumslighet och vara 
sammanhängande gestaltad. 

Gestaltningen av denna rumslighet kan utformas 
på ett flertal olika sätt.  
På illustrationerna har vi valt att visa de inre 
fasaderna i en stark kulör. Som tillkommande 
element har vissa fasader träribbor vertikalt 
monterade . Dessa bidrar till att dra ner skala 
samt att skapa en förändlig upplevelse av fasa-
den då man rör sig förbi. De kan även bidra till 
att förbättra det akustiska klimatet. 

  

   

Fasdamaterial och orienterbarhet. Holmen Maritime, Norge. 
Arkitekt och foto: Snöhetta.

Dekorativa element på fasad. Catenafastighet i Tostarp. 
Arkitekt/illustration: JKAB arkitekter

Fönstersättning. Logistikcentra i Ascheim,Tyskland. Foto: 
Kingspan

Exempel på färgad fasad. Cargocenter Frankfurt,  
Kölling Architekten. Foto: Christoph Kraneburg

Exempel på tonad fasad. Magnitude 314, Milton Keys, UK.  
Foto/Architect Chetwoods.

Tydlig skyltning. Logistikcenter i Mantuna, Italien.
Arkitekt & foto: Matteo Thun & Partners.

Huvudgatans rumslighet. 



Avgörande för ett logistikcenter är en effektiv och 
logisk infrastruktur för lastbilar som ska lasta och 
lossa gods. Samtidigt ska området fungera för 
anställda och besökare.

Området ska erbjuda en god trafiksäkerhet och 
orienterbarhet som gör det enkelt att hitta även 
för de som kommer hit för första gången. För 
att främja ett hållbart och hälsosamt resande 
för anställda ska området erbjuda bra och säkra 
cykel- och gångvägar med goda anslutningar till 
omgivande stråk.

Inom drygt 5 kilometers radie från planområdet 
ligger Bjuvs och Åstorps centralorter och Hyl-
linge handelscenter. I Bjuv och Åstorp finns både 
knutpunkter för buss och järnväg. Det är 3 km till 
Åstorps station med cykel och 6 km till Bjuv sta-
tion. Det är viktigt att hitta trafiksäkra och gena 
kopplingar för cykeltrafik till planområdet. 

Det planeras för en cykelväg längs Malmövägen 
i väster. En möjlig, ytterligare koppling skulle 
kunna vara mot Bjuv och Gunnarstorp i söder 
över odlingslandskapet enligt streckad gul linje 
i planen intill. Söderåsvägen söder om planom-
rådet föreslås bli bygdeväg mellan Malmövägen 
och Gunnarstorp vilket skulle öka möjligheten att 
ta sig fram med cykel i närområdet.

För lastbilstrafiken finns en koppling i området 
genom planen för Broby 50:2. Den mesta av 
trafiken kommer från avfart 67 på E4 alternativt 
söderifrån på Malmövägen.
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Planerad Bygdeväg

Ankommande biltra�k

Ankommande lastbilar

Planerad gc-stråk

Potentiellt gc-stråk Åstorp-Bjuv

Kopplingar till trafik- och kommunikationsstråk i omgivningen.

TRAFIK OCH KOMMUNIKATION
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HUVUDGATAN
Den centrala gatan inom området ska utformas 
som en välkomnande gata och fungerar som en 
ryggrad i området. Gatan bidrar till ett attraktivt 
område som är lätt att orientera sig i. Den rym-
mer körbana och gång- och cykelväg. Gatan kan-
tas av en uppbruten trädrad av storvuxna träd 
som ger en fin rumslighet, vind- och solskydd 
och som kan balansera de storskalig byggna-
derna. Där det finns utrymme på sidorna bred-
das trädraden till dungar av träd. På båda sidor 
om körbanan finns svackdiken som fungerar som 
rinnstråk för dagvatten.

SAMMANLÄNKADE GÅNG- OCH 
CYKELSTRÅK
Gång- och cykelvägen längs huvudgatan knyts 
ihop dels med det planerade cykelstråket längs 
Malmövägen, och dels norrut mot Åstorp. Rakt 
söderup mot Bjuv saknas idag en enkel kopp-
ling men man bör utreda om det är möjligt att 
utveckla en ny sådan  - se förslagen sträckning i 
planen på föregående sida. Genom logistikom-
rådet anläggs eller en cykelväg i nord-sydlig rikt-
ning, med förberedelse för att kunna knyta ihop 
med den önskade kopplingen mot Bjuv söderut.

Området ska inte fungera som en barriär för all-
mänheten, utan utomstående ska ha möjlighet 
att passera genom området i nord-sydlig riktning 
till fots eller med cykel, samt erbjudas möjlighet 
att ta del av de gröna miljöer som skapas i områ-
det.

Plan  - trafik, rörelsestråk och ytor för parkering och logistik inom området. Skala 1:5000
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PARKERING
Cykelparkeringar för anställda ska anläggas i bra 
lägen, nära personalentréer, och med god service 
och komfort. Genom att erbjuda möjlighet att 
ladda batterier till elcyklar och kvalitetshöjande 
åtgärder såsom cykelpump och väderskydd för 
cyklarna kan området uppmuntra till jobbpend-
ling med cykel istället för bil. Cykelparkeringar 
ska ges en grön inramning av exempelvis träd och 
buskar som också bidrar med ett bättre mikrokli-
mat.

Bilparkering ska erbjuda möjlighet att ladda elbi-
lar. De laddbara platserna ska placeras i mer att-
raktiva lägen än övriga platser. De ska ges en grön 
inramning av exempelvis  träd och buskar, och 
avgränsas från rangerytor med grönska. Större 
parkeringsplatser ska brytas ned i skala med 
hjälp av träd i gräs- eller buskytor inne på själva 
parkeringsytan. Grönskan i anslutning till bilpar-
keringarna bidrar både till skugga och vindskydd. 
Grönytorna behöver ges tillräcklig storlek - både 
för att det ska finnas livsutrymme för träden, och 
för att det ska finnas ytor att hantera dagvattnet 
från hårdgjorda ytor på ett hållbart sätt. Infarter 
till parkeringsytor placeras så att de inte kommer 
i konflikt med backande lastbilar. Parkerings-
ytorna kan med fördel utformas något nedsänkt 
och utgöra fördröjningsytor. 

ANGÖRING OCH ENTRÉER

Vid entrén och angöringen till området bör det 
finnas ett informationsområde med en informa-
tionstavla. 

Rangérytor ska placeras och utformas så att back-
ande lastbilar inte hamnar i konflikt med övrig 
trafik. Rangérytorna ska vara tydliga att läsa av 
och av- och pålastningszoner vara tydligt marke-
rade både på marken och på fasader.

Cykelparkeringar ramas in med gröna och rumsskapande element såsom träd, häck, buskar och staket.

Principsektion huvudgatan.

Till vänster: Ett grönt gaturum med stora träd bildar ett bra 
mikroklimat och fin rumslighet.

Svackdike
1,5 m

Grönyta / rangeryta /
parkering

Körbana
8 m

Gång- och cykelbana
3-4 m

Grönremsa 
med träd

3,5 m
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MATERIALVAL HÅRDGJORDA YTOR 
Ett logistikcenter kräver stora arealer av hårdgjorda ytor för kör-
banor, rangérytor och parkeringsplatser. Medvetna val av material 
till dessa ytor är viktigt för att minimera klimatpåverkan och annan 
negativ miljöpåverkan. 

Rangérytor och körbanor för lastbilar behöver vara täta ytor för 
att kunna hantera risken för utsläpp, till skillnad från ytor för per-
sonalparkeringar och gång- och cykelvägar där ytorna med fördel 
kan göras infiltrerande där det i övrigt är möjligt. Att anlägga per-
sonalparkeringar i stenmjöl ger en lägre klimat- och miljöpåverkan 
än både asfalt och betongytor. Att gångvägar som leder till entréer 
förses med fast material och rejäla skrapgaller invid entréer mins-
kar risken för att grus följer med inomhus och blir ett skötselpro-
blem. Stenmjöl eller grus på gångstråk i grönområden är ett lämp-
ligt material ur ett hållbarhetsperspektiv.

Utvecklingen av hårdgjorda material mot miljömässigt mer håll-
bara går relativt snabbt, och nya material som erbjuds på mark-
naden har sällan hunnit studeras över tid. En strategi i att stödja 
utvecklingen mot mer hållbara material är att avsätta en andel av 
hårdgjorda ytor där nya, förbättrade material kan anläggas och 
utvärderas, men i begränsad skala.

Material till hårdgjorda ytor ska väljas utifrån:

• Begränsad klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv bör prio-
riteras, gärna med möjlighet att använda återvunna material. 
Idag ger miljövänlig asfalt med en stor andel återvunnen asfalt 
en mer begränsad klimatpåverkan än användning av betong-
marksten.

• Begränsad annan miljöpåverkan (miljöfarliga ämnen med 
mera)

• Möjlighet att infiltrera och rena ytvatten

• Möjlighet att rymma grönska (exempelvis armerat gräs)

Möjlighet att rena och infiltrera ytvatten skapas också genom att 
svackdiken och andra grönytor som kan ta emot dagvatten, place-
ras invid hårdgjorda ytor.

Bilparkering med armerat gräs och grönska, Lomma stationsområde. Asfalt som markmaterial kan med hjälp av en genom en grön inramning och inslag 
av andra material som tar ned skalan ge funktionella och trivsamma parkeringar. 
Skanörs vångar.

Svackdike med ängssådd tar emot ytvatten från en bilparkering, Hamburg.
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UTEMILJÖ OCH DAGVATTENHANTERING

ILLUSTRATIONSPLAN
REKREATIVA STRÅK
Stråket består av stigar för promenad och löp-
träning med emellanåt omslutande kullar och 
vegetation för att skapa ett behagligt mikroklimat 
och få området att landa väl i omgivningen. Träd-
dungar kombineras med naturlika planteringar 
som skapar lä och skydd. Längs stråket finns plat-
ser för både vila, mötesplatser och aktivitet.

MÄRGELGRAV
Den befintliga märgelgraven tas till vara och inklu-
deras i ett grönt sammanhang med anslutande ytor 
som gynnar biotopen. Runt märgelgraven föreslås 
dungar, fristående träd och ängsytor.

BETESMARK
Delar av de naturlika utemiljöerna hägnas in för 
bete. Här föreslås får gå och beta. Fåren bidrar 
både till matproduktion, biologisk mångfald och 
positiva upplevelser.

MULTIFUNKTIONELLA DAMMAR
Nedsänkta ytor i olika nivåer kombineras med 
vattenspeglar med skuggande vegetation. Många 
slänter görs flacka, men varierade, för att ge 
utrymme för vistelse och för att gynna djurlivet. 
Våtmarksvegetation, friskängsflora kombineras 
med trädplanteringar och ytor för vistelse och 
aktivitet.

KULLE MED SANDBLOTTOR
Vid entrén till området byggs en kulle upp av 
återanvända massor. Kullarna kläs med ängsvege-
tation och med blommande och bärande buskar 
som bildar täta snår och dungar. I söderslänten 
anläggs sandblottor som boplatser för insekter.

AKTIVITETSYTOR
Ytor för bollsport anläggs i de torra dagvattenma-
gasinen och ett utegym anläggs som också funge-
rar som en social mötesplats.

1
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Skala 1:5000
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GRÖNSTRÅK FÖR REKREATION 
OCH ANPASSNING TILL 
LANDSKAPET

De stora och sammanhängande grönytorna är 
en betydelsefull resurs  - både för att skapa en 
god arbetsmiljö och en bra anpassning till land-
skapet. Nedan presenteras kvalitetsmål för vad  
grönstråken ska bidra med till området:

Grönstråken ska:

... främja rekration  - både i form av platser för 
vila och naturupplevelser, och genom fysisk 
aktivitet.

.... innehålla gångstråk i form av rundslingor 
av olika längd, vilket är betydelsefullt för att de 
ska bli attraktiva att använda. Längs slingan kan 
backar och element såsom stockar, stenar och 
backar anläggas för att locka till fysiska utma-
ningar.

... erbjuda ytor för sport såsom bollplan och 
utegym anläggas

... rymma naturlik grönska och vattenkon-
takt som ger positiva hälsoeffekter och som 
människor upplever positivt.

...erbjuda mötesplatser med bra kopplingar till 
personalytor inomhus och till entréytor. Det 
ska finnas platser för många att samlas, liksom 
platser för bara en eller några få. Det ska finnas 
möblering som möjliggör att man kan äta sin 
lunch utomhus.

... ges en medveten gestaltning i mötet med det 
omgivande landskapet, och bidra till att bryta 
ned de stora byggnadsvolymernas skala och 
långa fasader. 

GESTALTNINGSPRINCIP:  
DE GRÖNA DUNGARNA

Gårdar omgivna av mindre träddungar av lövträd 
är ett återkommande element i det storskaliga 
jordbrukslandskapet. I logistikcentret Vrams 
Gunnarstorp används träddungar i den gröna 
randen i mötet med landskapet för att anknyta 
till landskapet och göra byggnaderna mindre 
påtagliga i skala sett från landskapet runtom-
kring.

Träden som planteras bör vara en kombination 
av snabbväxande arter som snabbt kan bygga 
upp en grön volym, och mer långsamväxande 
arter som kan bygga upp en grönstruktur på 
ännu längre sikt. Vissa kan utformas som ”lun-
dar” med träd och buskar tätt planterat som på 
sikt kan skapa ett flerskiktat system med brynzo-
ner i kanterna. Andra planteras som solitära träd 
i klungor och vissa som helt fristående träd.

MARKMODELLERING OCH HANTERING 
AV MASSOR
Marken modelleras i mjuka kullar som hjälper 
till  att göra byggnaderna mindre dominanta från  
avstånd. Kullarna bidrar till att skapa träningsut-
maningar längs rekreationslingorna, skapa rums-
ligheter inom området och ger förutsättning för 
olika biotoper i slänterna. I randen mot järn-
vägen skapas en mer sammanhållen vall, men 
varierad och mjukt modellerad, som hjälper till 
att minimera negativa akustiska effekter; både 
från järnvägen in i området men som även mins-
kar risken för studs-effekter av ljud från järnvä-
gen via logistikbyggnaden och uppåt Söderåsen.

Att arbeta med kullar och markmodellering är 
också ett sätt att ta hand om överskottet av jord-
massor som blir ett resultat av grundläggning 
av byggnader och schakt för dagvattendammar. 
Genom att bevara så mycket av jordmassorna 
som möjligt lokalt kan utsläpp av koldioxid från 
fordon minskas betydligt.

Att använda befintlig jord från platsen i växtbäd-
dar så långt som möjligt är också en viktig del i 
att minska klimatpåverkan.

Slättlandskap med lövträddungar knutna till gårdar, åkerhol-
mar och diken i landskapet.

Principelevation. Upplevelsen av långa fasader bryts ned med hjälp av kullar och trädplanteringar i den gröna randen.
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BIOLOGISK MÅNGFALD
Kvalitetsprogrammet föreslår sammanhängande 
grönstråk för att stärka och gynna biologisk 
mångfald. Följande strukturer föreslås:

• Ängsmarker – bidrar med blommande örter 
som utgör födoresurser och livsmiljöer åt pollina-
törer och andra insekter. Ängarna anpassas efter 
lokala markförhållanden (torrt/fuktig, näringsrikt/
näringsfattigt)

• Dungar av träd och buskar – blommande och 
bärande träd bidrar med födoresurser, livsmiljöer 
och häckningsmöjligheter till insekter och fåglar. 
Träd och buskar har betydelse för det lokala kli-
matet.

• Vattenmiljöer – befintlig märgelgrav samman-
länkas med planerad dagvattenhantering och 
grönstråk. Nya vattenmiljöer skapas för dagvat-
tenhantering som även gynnar vattenlevande 
organismer.

• Boplatser och gömslen – skapas för insekter, 
smådjur och fåglar genom uppsättning av holkar 
och bihotell samt skapande av sandblottor, rösen 
och faunadepåer. 

Foton ovan: Sandblotta. Foto Per Nyström, E-koll. Boplatser av ved. Bete med får.

Diken och fuktstråk.

Föda och boplatser för fjärilar.

Ängsmarker
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MULTIFUNKTIONELL 
DAGVATTENHANTERING
Dagvatten ska hanteras inom planområdet och utsläpp görs till 
Åstorp-Vrams Gunnarstorps dikningsföretag 1946 motsvarande 
naturlig avrinning. Dikningsföretaget har Humlebäcken/Vege å som 
recipient. Dagvattensystem ska utformas så att en så stor del som 
möjligt av föroreningarna avskiljs och bryts ned under vattnets väg 
till recipienten. Flöden ska reduceras och regleras så att belastning 
på ledningsnät och recipienter begränsas.

I figur intill presenteras en illustration över principlösningen för 
dagvattenhantering inom fastigheten. Principlösningen fokuserar 
på både fördröjning och rening av dagvatten. 

Principlösning för dagvattenhantering utgår från ett öppet dagvat-
tensystem och innefattar tre större fördröjningsmagasin, två på 
den västra sidan av diket och ett på den östra. I tillägg föreslås två 
reningsdammar för att minska föroreningsbelastningen till reci-
pienten.  Utformning och dimensionering anpassa för att uppnå 
god rening.  Planområdet ska säkras för skyfall. Huvudgator före-
slås tillämpas som skyfallsleder.

Dagvattnet inom området ska utnyttjas som en resurs. Regnvatten 
som faller på tak kan användas i toaletter, men även till tvätt av 
arbetskläder och andra textiler samt fordonstvätt. Vatten från de 
permanenta dammarna, eller vatten som via stuprör samlas i tan-
kar, används vid bevattning av växtlighet under etableringen.

Dagvattenmagasinen ges en genomtänkt gestaltning för att bli 
värdefulla gröna ytor både för människor, djur och växter. Torra 
fördröjningsmagasin utformas så de kan rymma aktivitetsytor, 
sittplatser, grönska och betesmark. Både torra magasin, dammar 
med permanent vattenyta och diken utformas så att de bidrar till 
en ökad biologisk mångfald exempelvis med ängsytor i slänter och 
med flacka, gröna strandzoner. Boplatser av grenar och stenrösen 
tillskapas på strategiska platser och skapar bo- och födoplats för 
bland annat groddjur. Dammarna förses med högre, skuggverkande 
vegetation och vattenväxter som ger en renande effekt. För att 
dammarna ska bli användbara för människor och djur är det vik-
tigt med en stor andel flacka, men varierande, slänter vilket också 
bidrar till att dammarna smälter in väl i landskapet.
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BELYSNING 
Belysningen ska i första hand säkerställa trafiksä-
kerhet, tillgänglighet, orienterbarhet och trygg-
het. Det är viktigt att belysningen är väl genom-
tänkt och anpassad till arbetstiderna hos de som 
arbetar i området. 

En övergripande belysningsstrategi tas fram 
för att säkerställa de viktigaste aspekterna för 
funktion och för att skapa ett enhetligt uttryck. 
Belysningen ska samverka med omgivningen 
och ingå som en del i en helhet. Belysningen ska 
för ändamålet vara anpassad och samtidigt vara 
ett gestaltningselement som bidrar till att binda 
samman området till en helhet och skapa iden-
titet. 

Ljusföroreningar som har en negativ effekt på 
djurliv ska minimeras. Det är viktigt att en stra-
tegi för belysning tas fram där mängden och 
typen av ljus anpassas så att det tar hänsyn 
till det omgivande landskapet så att inte ljuset 
bidrar till att dominera upplevelsen av landska-
pet under den mörka delen av dygnet. 

Funktionell belysning behövs för:

 • Fordonstrafik längs gator

 • Oskyddade trafikanter i stråk

 • Parkeringsplatser

 • Entréer

 • Skyltning

 • Rekreativa mötesplatser och stråk

Belysningen får inte vara bländande och ska 
anpassas till tid på dygnet och årstid. Viss belys-

ning kan med fördel vara styrd av rörelse, väder, 
årstid eller schemalagd så att det uppfyller 
människors behov av ljus samtidigt som elför-
bruking, ljusföroreningar och negativ påverkan 
på djurliv kan minimeras. Vissa platser inom 
området bör fredas helt från ljus för att istället 
gynna den biologiska mångfalden.

Belysningen ska vara anpassad för allas behov. 
Genom ljusets värme och färg och vald teknik, 
placering i höjdled och armatur skapas anpas-
sade lösningar för de olika funktionerna. 

Armaturerna bör vara robusta och ha en tydlig 
karaktär och komplettera byggnadsdelarna väl.

Längs gator och gång- och cykelvägar i huvud-
stråket bör armatur på stolpar användas.

Vid parkeringsplatser kan stolparmatur komplet-
teras med pollare i gångstråk till och från entréer 
och vid entréer bör det finnas en fasadbelysning 
som skapar trygghet och orienterbarhet.

Belysning ska främja orientering och trygghet och vara väl anpassad i skala till situation och trafikslag. Genom att ett mjukt ljus 
sprids på ytor runtomkring ökar tryggheten, jämfört med den situation där bara själva gångvägen är belyst. Foto: Frida Pärli/
Tyréns AB.
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FÖRSÖRJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De försörjande ekosystemtjänsterna är de mate-
riella nyttor som ekosystemet levererar och som 
gör det möjligt för oss att leva på vår planet. 
Hit hör exempelvis matproduktion (framförallt 
odling), bildandet av dricksvatten och produktion 
av virke. 

Matproduktion

Färskvatten

Material

Energi

STÖDJANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De stödjande ekosystemtjänsterna utgör grun-
den för att ekosystemtjänster i de övriga tre 
grupperna ska fungera. De stödjande tjänsterna 
möjliggör på så sätt såväl ekosystemens som 
samhällets funktion. Utan dem kan många av de 
växt- och djurarter som levererar reglerande eller 
kulturella tjänster inte överleva.

 Biologisk mångfald

 Ekologisk samspel

 Habitat

 Ekologiska samspel

 Upprätthållande av markens bördighet

 REGLERANDE EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De reglerande ekosystemtjänsterna visar på eko-
systemens förmåga att trygga och förbättra vår 
livsmiljö genom att reglera och mildra oönskade 
företeelser. Det kan röra sig om rening av luft 
och vatten, bullerreglering, skydd mot översväm-
ningar och värmeböljor samt reglering av tempe-
ratur. Till de reglerande tjänsterna räknas även 
pollinering. 

Luftkvalitet

Bullerreglering

Skydd mot extremväder

Vattenrening

Klimatanpassning

Pollinering

KULTURELLA EKOSYSTEMTJÄNSTER 

De kulturella ekosystemtjänsterna ger oss 
människor hälsa och välbefinnande. Naturen har 
en stor förmåga att få oss att må bättre, stressa 
ner och tillfriskna fortare, såväl fysiskt som men-
talt. Det finns ett stort antal studier som visar 
på även små grönområdens förmåga att minska 
stress och påskynda tillfrisknande. Att grönområ-
den förbättrar hälsan medför förstås att de också 
har ett stort ekonomiskt värde i form av mins-
kade sjukvårdskostnader. Exempel på kulturella 
ekosystemtjänster är friluftsliv, sinnlig upplevelse 
och naturpedagogik.  

Hälsa

Sinnlig upplevelse

Sociala interaktioner

Naturpedagogik

Symbolik och andlighet

Våra urbana miljöer med gröna strukturer som 
öppna dagvattenlösningar och grönområden 
bidrar med flera ekosystemtjänster. Många eko-
systemtjänster är betydelsefulla för att vår fysiska 
miljö ska fungera och vara hälsosam. Det kan vara 
rening av vatten och luft, hantering av dagvatten 
och rekreation för människor. Även mer indirekta 
tjänster som jordmånsbildning och fotosyntes är 
mycket viktiga funktioner. Ekosystemtjänster bru-
kar delas in i fyra kategorier beroende på vilken 
typ av tjänst de levererar: stödjande, reglerande, 
kulturella och försörjande.

Det öppna odlingslandskapet har betydelsefulla 
värden idag att bevara och utveckla. En del av 
dessa värden kan bevaras och utvecklas vid fort-
satt planering och utbyggnad. Flertalet nya eko-
systemtjänster har identifierats vilka kan utveck-
las inom området för verksamheten. I den fort-
satta planeringsprocessen bör kunskapen om hur 
de ska utvecklas fördjupas. De planerade dagvat-
tenlösningen inom området kan ta hand om stora 
mängder vatten vid extremväder och rena vattnet 
innan det går vidare till recipienter. En vattenspe-
gel bidrar till mikroklimat och anläggningen kan 
skapa habitat för flertalet arter.

Inom planområdet finns befintlig grönstruktur 
med sannolikt flertalet stödjande funktioner. Det 
utgör viktiga habitat för flertalet arter som behö-
ver skyddas  och bidrar till den biologiska mång-
falden. Förslag till omfattande utveckling av grön-
struktur i form av träddungar, alléer och buskage 
bidrar till utvecklandet av flertalet ekosystem-
tjänster i området och i viss mån utvecklandet av 
befintliga. Grönstrukturen bidrar till pollinering, 
som stärks genom utvecklandet av ett artrikare 
bestånd med fokus på biväxter. Grönstrukturen 
skapar också bättre ledstrukturer för vilt i land-
skapet.

Området har stor potential att utveckla kulturella 
ekosystemtjänster. Grönstrukturens hälsofräm-
jande effekter är bevisade och genom att stärka 
möjlighet till gemensamma aktiviteter kan grön-
strukturen också stärka de sociala interaktio-
nerna. Grönstrukturen kan också bidra till sinnlig 
upplevelse och möjlighet till hälsofrämjande akti-
viteter. Området kan bidra till försörjande eko-
systemtjänster i liten skala genom bete, vall och 
i viss mån virke i framtiden. Odling kan anordnas 
i mindre skala och då bidra till ytterligare försör-
jande ekosystemtjänster.
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