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Situationsplan skala 1:3000

Täthet 
För att åstadkomma en hållbar stadsplan är det väsentligt att 
ta tillvara områdets kvaliteter och utveckla dess potential.  
Vädersträck, husdjup, soljus vind och mikroklimat har stor 
påverkan.
 Att bygga tätt påverkar energiförbrukning och ma-
terialeffektivitet positivt, genom att optimera  mängden 
yttervägg  och tak. Husdjup och hushöjd påverkar liksom 
husform och hur man kombinerar byggnaderna. Förslaget 
bygger på en koncentration nära Bjärred centrum, den be-
fingliga rondellen ersätts med 3-vägskorsningar med trafikl-
jus och övergångsställen och en torgbildning kring hållplat-
sen för den nya spårvägen. På så sätt sparas så mycket av 
landskapet som möjligt samtidigt som förutsättningarna för 
gång- och cykeltrafik till Bjärreds centrum  förbättras väsent-
ligt. 

 Husen placeras för att ta tillvara solljuset och tak-
vinklar planeras med tanke på solpaneler.

Grönyta
De gröna och blå ytorna i och kring tävlingsområdet har 
ett enormt värde för livskvalitet  och social hållbarhet, med 
möjligheter till rekreation, lek och social samvaro men också 
möjlighet till lugn och kontemplation. Området innehåller 
flera viktiga biotoper med biologisk mångfald som är viktig 
att bevara och utveckla. Förslaget bygger på ett parkstråk 
som förbinder områdets tre stora grönområden samtidigt 
som det leder ner mot Bjärreds centrum. Parkstråket utfor-
mas som ett lugnt gång- och cykelstråk. Förskolans gård och 
äldreboendets tomt integreras i det nya grönstråk som utgör 
spridningskorridor för växter och djur.
 Området ligger väl till med närhet till bra och hållbara 

kommunikationer, Pågatågen och Öresundstågen till Lund, 
Malmö, Köpenhamn m.fl. 
 Den planerade nya spårvägens hållplats i området 
förstärker förbindelserna och tillgängligheten till bra och 
hållbara kommunikationer. 
 De planerade cykelbanorna i området underlättar och 
förbättrar för cykeltrafik och för cykelpendling till Lund, 
Malmö m.fl. 

Närheten till naturen 
MÅL: 
• Ger stadsdelen en egen attraktivitet, identitet och kraft. 
• Tar vara på platsens befintliga kvaliteter och utvecklar 

nya. Befintliga: de öppna vidderna 
• Ger förutsättningar för en medvetet gestaltad och inte-

grerad utformning av stadsdelen, avseende såväl grön-

struktur som bebyggelsestruktur och infrastruktur. 
• Skapar förutsättningar att samordna mötesplatser och 

aktiviteter med stråk och rörelser i och till stadsdelen. 
• Kopplar samman den nya stadsdelen med befintligt cen-

trum och befintliga målpunkter i den norra kommundel-
en. 

• Uppmuntrar till delaktighet och skapar hemkänsla och 
stolthet över stadsdelen. 

• Är robusta och utvecklingsbara. 
• Bidrar till en hållbar samhällsutveckling med en visualiser-

ing av hållbarhetslösningar, det vill säga dessa får gärna 
vara synliga i rummet och bidra till stadsdelens karaktär.
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Visionsbild av äldreboende. 
Utformning med annorlunda 
uttryck ger variation i stads-
bilden. 
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Ny bebyggelse
Totalt inom området tillskapas ca 900 bostäder fördelat på 
olika byggnadstyper samt en skola och ett äldreboende.

Exploatering
Olika grader av exploatering: radhus och parhus i närhet till 
befintliga villor. Flervåningshus med 3-5 våningar i övriga 
delar av området. Ett lokalt centrum med torg, handel, café 
vid spårvagnshållplatsen i sydväst.

Områdeskaraktär
Bebyggelse med mera urban, stadsmässig utformning nära 
spårvagnshållplatsen i sydväst och nära Bjärred centrum. 
Fortsättningen på bebyggelsen norrut får kvarterskarraktär 
men med halvöppna kvarter runt gårdar. Flerbostadshusen 
öster om det centrala parkstråket har karraktär av hus i park 
med öppna gårdar.

Offentliga byggnader
För att främja den biologiska mångfalden och uppmuntra till 
användande av grönytorna inrättas ett naturrum bredvid Fje-
leivägen.

Äldreboendet integreras i ett av kvarteren med stadskarrak-
tär. Byggnaden får en lite annorlunda utformning och känsla 
i formsättningen vilket ger ett mera varierat uttryck i stads-
bilden.

Skolbyggnaden är placerad centralt i nordväst av bebyggelsen, 
med närhet till gång- och cykelstråk samt nära till park och 
natur.

P

P

P
P

Västanvägen

Löddesnäsvägen

Österleden

Fjelievägen

Norra kustvägen

Cykelvägar
För att främja cyklande har nya cykelvägar utformats för att 
vara det snabbaste och enklaste sättet att ta sig fram. De nya 
cykelvägarna har även placerats så att de är skilda från motor-
trafik för att minska risken för olyckor och minska obehag i 
form av buller. 

De nya cykelnätet kopplar ihop med de befintliga cykelvägar-
na, då tar den längsta vägen ca 8 minuter mellan Rustborg-
skolan och Bjärred Centrum.

I fortsatt planering i detalj av området är det viktigt att främja 
cyklande bl.a. genom gott stöldskydd med särskillda cykelrum 
och cykelparkering.
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Huvudgator
Lokalgator
Infart till parkering

Parkeringsplats
Gång- eller gång/cykelväg

Etapper
Utbyggnaden påbörjas nära Bjärred centrum, där också den 
nya spårvagnshållplatsen placeras. Därmed byggs den infra-
struktur som är grunden till den nya platsbildningen och koll-
ektivtrafiken först. Senare fortsätter tillbyggnaden norrut, och 
därefter byggs den del av området som hör till Borgeby. 

Etappindelning
Området ska delas in i 10 etapper med början söderifrån, 
numrerade 2-3 på planen. 
I den fjärde etappen byggs skolan samtidigt med första kvar-
teret i östra området. Därefter fortsätter utbyggnaden av fler-
bostadshus och småhusbebyggelse.

Lommabukten

Lommabukten

L

Gröna och blåa strukturer i 
området 
Konceptet för tävlingsförslaget utgår ifrån att behålla två stora 
grönytor i norr och söder inom området. Grönytorna länkas 
ihop med ett centralt parkstråk. Parkstråket delar in kvar-
varande yta i två bostadsområden. Det östra bostadsområdet 
integreras med Borgeby och det västra kompletterar Bjärred.

Det centrala parkstråket binder ihop de befintliga grönom-
rådena Domedejla mosse, Otto Pers gård och Plommonsko-
gen. Parken behåller till stor del jordbruksmarkens öppna kar-
aktär och vida utblickar, men med inslag av mindre områden 
med planeringar, träddungar, rekreationsområden som utelek 
och utegym mm.

Gångstråk
Befintliga gångstråk får fortsättningar och kopplingar till 
promenadleder i de omgränsande naturområdena. Det blir 
bilfria gångvägar genom grönytorna.

Bilvägar och parkering
 
I förslaget tas den befintliga rondellen i sydväst bort och 
därmed kan en ny platsbildning för spårvagnshållplats och yta 
för bebyggelse skapas. 

Fjelievägen förlängs för att möta Norravästkustvägen och 
Österleden förllängs rakt för att möta Västanvägen.

Mellan de båda parallella vägarna ska bli en yta som ska byggas 
ihop med Centrumet och ger en kommunikation sense med 
staden särskilt att det ska finnas framtida spårväg hållplatser i 
närheten. 
Inom Området ska finnas små gator som serverar byggnader 
med parkeringsgarage under marken. Delvis finns några park-
eringplatser brevid gator.

Gatukaraktär
Radhusgata – gångfartsgator med trafik på gåendes villkor.
Bostadsgårdar bilfria.
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SKALA 1:12000
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Skola och äldreboende 
Villor och terrasshus
Flerbostadshus

Utvecklingsområde (framtida)
Grönayta
Befintliga bostäder och byggnader 
Småhusbebyggelse
Skola
Flerbostadshus
Grönyta med nytt naturrum
Centralt parkstråk

N Naturrum
S Ä Äldreboende

Dagvattenhantering
Öppen dagvattenhantering med biofilter och fördröjning via 
vegetation på mark och gröna tak, dammar och ett mean-
drande vattenstråk tar hand om dagvatten och leder det vidare 
mot dammen i kompensationsområdet. En dagvattenanlägg-
ning med vatteninslag och vegetation har potential att bli ett 
värdefullt tillskott i miljön om man överväger samspelet mel-
lan teknik och gestaltning. 
Dagvattenhanteringen utgör ett viktigt inslag i parkrummet 
den ekologiska korridor som utgör länk i södergående riktning 
i området och binder ihop Domedejla Mosse och kompensa-
tionsområdet, en grön yta som separerar Bjärred och Borgeby 
så att de båda områdena kan behålla sin säregna karaktär.
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Biologiska och geologiska förutsättningar

Inom området finns tre gröna ytor med olika karraktär som 
ska bevaras och där naturvärldena ska förvaltas och förfinas. 
Dessa grönytor är viktiga områden både för befintlig bebyg-
gelse i närheten och för den nya bebyggelsen. Förslaget tar 
avstamp i grönytorna och förbinder dessa med varandra.

Kollektivtrafik

Flera busslinjer trafikerar områdets utkanter vilket ger goda 
förutsättningar för bebyggelse med god kollektivtrafik. Den 

nya spårvägen ger ytterligare bättre förbindelser. Nära gång-
väg till kollektivtrafikknutpunkter ökar användandet av kolle-
ktivtrafiken.

Biltrafik

Området korsas och omgärdas av bilvägar som redan idag har 
riklig trafik. De tillkommande bostäderna ökar trafiken ytter-
ligare. Ett trafiknära läge för bebyggelse kan både användas 
positivt för att skapa urbanitet och en densitet i staden, men 
kan också upplevas som en störande bullerkälla. Förslaget 
arbetar med båda angreppssätten.
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Kompensationsområde
Otto Pers Gård
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Löjtnantsvägen

Trollsjövägen

Näktergalsvägen

Löddesnäsvägen

Bjärred centrum

Fädie skola

Anknytning tåg i Flädie

Fyrhusvägen

400 m
10 min gång

Mot Lomma

Fjelievägen

5000 fordon/dygn

Västanvägen
5000 fordon/dygn

Norra Västkustvägen
900 fordon/dygn

Österleden
5800 fordon/dygn

Mot Löddeköpinge Mot Landskrona

Mot Malmö

E4

Norra Västkustvägen
7000 fordon/dygn Mot Flädie och Lund

Befintlig ekologisk korridor

Ytor 

Småhus

BYA: 4 410
BTA: 8 820

Hus i park

BYA: 14 720
BTA: 51 860

Stadskaraktär

BYA: 12 335
BTA: 54 265

Totalt

BYA: 31 465
BTA: 114 945

Hållplats

Busslinje mellan
Bjärred och Lund

Reservat för 
spårvagnstrafik

Busslinje mellan
Löddeköpinge och Malmö 

Busslinje mellan
Lomma och Löddeköpinge

Antal 
Småhus: 
63 st. parhus och radhus

Flerbostadshus: 
ca 400 lägenheter i flerbostadshus i friliggande hus i park
ca 450 lägenheter i flerbostadshus av stadskaraktär 

Utformningsidéer

Parhus och radhus 
Utformas i mindre skala med egen trädgård, med närhet till 
befintliga villor. I två våningar, en privat uteplats/terrass som 
möter gården och en privat parkeringsplats på tomten.

Flerbostadshus i friliggande hus i park
Byggnader med mellan 4 och 5 våningar med 2 eller 4 lägen-
heter per våningsplan.

Flerbostadhus av stadskaraktär
Utformas med gatuplan med högre våningshöjd, för att passa 
för olika slags verksamheter i bottenvåning. Flexibilitet.
Byggnader med mellan 3 och 5 våningar. På varje våningsplan 
mellan 2 och 5 lägenheter.

Hustypologier

Gemensamma ytor i området
  
Det centrala parkstråket i mitten byggs upp av en serie av 
allmänna platser mellan bebyggelsen, parkstråket ledder prom-
enadvägar till de angränsande gröna ytorna och fungerar som 
grön korridor genom området. Parkstråket har även ställvis 
torgkarraktär.

Mellan kvarteren finns semi-privata gårdar som fungerar som 
en lugn närmiljö för de boende. Med plats för odlingslådor 
och bostadsnära lekplatser.

De gemensamma platserna, de allmänna och de semi-privata 
bidrar till att området kan utnyttjas av de boende och när-
boende genom att möjliggöra olika aktiviteter, initiativ och 
barnmöten mm.

Gårdskarktärer 

Bostädernas gårdar har en skyddad och omsluten karaktär, 
med öppningar för att tillåta en nära koppling till omgivande 
natur. Gårdarnas plantering tar inspiration av de typer av 
landskap som redan finns i området, till exempel ängsmark, 
skog och fruktträdgård.

Allmänna områden

Semi-privata områden

Villor och terrasshus

Flerbostadshus

SIDA 3

Tillkommande ekologisk korridor
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SKALA 1:400(A3)
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Spårvagnsplatsen  
skala 1:400

Sektion A-A

En skyddad och naturnära miljö 
präglar den nya förskolan som 
är placerad norr om det nya 
bostadsområdet.

A

A
Parkstråket länkar samman Domedejla mosse 
med kompensationsområdet
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