
GODA GRANNAR –
Framtidens BBF.

Introduktion
Tävlingsförslaget är ett tillägg som lever 
ihop med de befintliga byarna och ger 
nya kvaliteter till sina grannar. Skapar 
kvalitet mellan byarna och mellan de nya 
bostadsgårdarna inom tävlingsområdet. 
Framtidens BBF (Bjärred Borgeby 
Flädie) bygger en granngemenskap som 
kopplar ihop de tre byarna till en stark 
länk i Öresundsregionen. En levande 
länk. 

Kontext
Tävlingsområdet ligger mellan tre 
befintliga byar, Bjärred, Borgeby och 
Flädie. Tävlingsförslaget kopplar ihop de 
tre byarna. Förslaget förstärker byarnas 
koppling till landskapet och viktig 
infrastruktur. 

Platsen ligger vid Bjärred, vid 
den skånska Öresunds-kusten, väl 
sammankopplad med agrar by-struktur, 
Borgeby, det skånska odlingslandskapet 
och den regionala infrastrukturen med 
Flädie och den nya tågstationen. 

Platsen är en pusselbit i visionen 

om en ”Randstad” runt Öresund, en 
bandstad som kopplar ihop Köpenhamn 
med Bjärred och Bjärred med Helsingör 
och tillbaka till Köpenhamn. Genom att 
utveckla ”platsen” stärks denna vision.

Viktigt att arbeta med en 
övergripande vision som samtidigt är 
väl rotad på platsen. Maximera Bjärred, 
Borgebys och Flädies styrkor. 

Platsen har kvaliteter från kusten, 
skogsdungen och det öppna 
landskapet. Småstadens charm, byns 
och det lugna lantliga livet.

Kopplingen till Flädie och den nya 
stationen är viktig. Genom att bygga 
en stark koppling till Flädie kan man 
få kvaliteter till hela bygden. Starka 
cykelkopplingar fungerar för de 
flesta åldrar och ger kvaliteter till hela 
samhället. 

Målet är att skapa en stark koppling 
mellan Bjärred, Borgeby och Flädie, en 
länk. Att etablera länken är viktigare än 
att bygga ett nytt centrum på platsen. 
Förslaget Goda Grannar, hjälper till att 
skapa länken. Platsen är första delen 

av länken. Länkens styrka tillskillnad 
från ett centrum är att den tar till vara 
på kvaliteter som finns längs den tex de 
små köptillfällena längs vägen i Bjärred 
och Vingården i Flädie. En koppling 
mellan stationen och stranden. 

Gränslandet
Platsen är på gränsen eller i gränslandet 
mellan olika typer. Mellan byn och 
det öppna landskapet. Mellan 
villamattan och byn. Mellan den externa 
handelsetableringen och landskapet. 
I gränslandet mellan kulturlandskapet 
med dess ägogränser och historia och 
den modernistiska planeringstraditionen 
med dess ägogränser och historia. 

Länken tar med sig den 
befintliga mixen, innehållet och den 
fragmenterade uppdelningen som 
finns idag och gör den till något 
annat. Länken förändrar platsen och 
användningen av platsen över tid. 
Både länken och det som är runt om 
omkring den kommer att förändras 
med åren. Länkens struktur skall vara 
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Området kan länka samman Bjärred och Borgeby och vidare till Flädie

robust och flexibel. Tillåta bostäder, 
arbetsplatser, odling, och rekreation i ett 
sammanhängande läsbart landskap. 

Grannsämja
Prata med dina grannar. Om man har 
kontakt med sina grannar ökar chansen 
för en gemenskap och positiv miljö. 

Den typologi som det finns mest av 
i förslaget är täta låga bostäder med 
gemensamma trädgårdar. Alla hem har 
en direkt koppling till en grön framsida 
som i sin tur är sammankopplade till ett 
nätverk utformade för gång och cykel. 
Biltrafik begränsas till specifika gator. 

Nästa typologi är punkthus med 
lägenheter som inplaceras i nya och 
befintliga skogsdungar. De ger kant och 
struktur åt gröna kopplingar och vänder 
sina framsidor mot offentliga stråk i 
dessa kopplingar.

Den sista typologin är odlingstomter, 
där mindre enheter kan odla gemensamt 
eller individuellt.  

Nya gröna länkar och loopar kopplade genom befintliga grönytor Ett stråk och inte ett center. Det nya området binder samman Bjärred, Flädie och Borgeby. 
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Key:
1. Förskola
2. Skola
3. Skola
4. Sporthall
5. Bjärred centrum
6. Äldreboende
7. Naturcentrum
8. Fågelskådning
9. Otto Pers gård
10. Aktivitetslada
11. Kulturhus
12. Torghandel 
13. Domedejla mosse
14. Plommonskogen
15. Naturmarksområde
16. Åkrar
17. Fördröjningsdamm 
18. Skogsbrynet
19. Aktivitetspark
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Vy mot nordväst blickandes över naturområdet och det nya centrumområdet

Södra entréen till området från Bjärred vid Västanvägen. Fritt placerade punkthus i skogspark Vy mot nordväst med Plommonskogen och äldreboende i förgrund

Målning av Lomma tegelbruk 1890.

Kvarteren i den södra delen av tävlingsområdet fungerar som en permeabel zon mellan 
naturmrådet och det öppna odlingslandskapet. Denna del kan ha andra funktioner än 
bostäder som tex arbetsplatser och kommersiell odling, och innefatta en blandning av 
tätheter och bostadstypologier. Kvarteren är tätt kopplade till det öppna landskapet och 
rekreationsområdet och en viktig del för att uppnå rätt blandning av funktioner i projektet.

Den norra delen skapar en ny kant till den historiska skogsvegetationen. I förslaget finns en 
publik koppling genom de öppna fälten bortom skogspartiet till floden och dess utlopp vid 
Lödesnäs. Innergårds typologin ger skyddade grannskapsträdgårdar samtidigt som naturen 
knackar på dörren. Det offentliga stråket kan på sikt fortsätta till Domedejla mosse och 
Plommonskogen. 

En ny förskola är placerad i projektets kärna. Den generösa utemiljön kantas på alla 
sidor av nya grannskap. Skolan är en viktig målpunkt på cykelvägen mellan stationen 
och stranden. Med rätt planering och inställning kan förskolans faciliteter användas av 
alla kommuninnevånare. 

40

Utsnitt ur karta över Fjelie sockens in- och utägor, upprättad 1775-76.

Förslaget utgår från det historiska 
markanvändandet, stråk, gränser och 
topologi som har skapat en detaljrik 
kontext. Rurala, urbana och marina 
element kan kombineras för att skapa en 
spännande blandning som kan utvecklas 
över tid.
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Vy mot väst blickandes över fördröjningsdamm mot torg

Section A-A. 1:400

Hus typ 1, Stora radhus, 3 våningar 

Hus typ 2, Stora radhus, 3 våningar 

Hus typ 3, Små radhus, 

Hus typ 4, Stadsradhus, 3 våningar
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Key:

1. Gårdshus Typ 1
2. Gårdshus Typ 2
3. Gårdshus Typ 3
4. Punkthus Typ 1
5. Hus med aktiv bottenvåning
6. Äldreboende
7. Badhus
8. Park koppling
9. Gemensam gård
10. Gränd
11. Parkering
12. Torghandel 
13. Fördröjningsdamm 
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Vy av gårdshus med gemensam trädgård 

Vy av gårdshustypologin

Flexibilitet över tid
Planen är anpassad till befintlig infrastruktur och ägogränser. Planen är uppdelad 
i parceller. Varje parcell kan förändras över tid och blandningen av typologier kan 
anpassas efter rådande samhällsklimat. Typologierna är utformade så att de kan 
förändras och förbättras, utvidgas i omfång eller förändra användning. T.ex. förändra 
användningen i bottenvåningen för att skapa mer kommersiella ytor om så behövs.

Biologisk och social mångfald 
Behovet av att kompensera för den jordbruksmark som tas i anspråk av det nya 
förslaget ger oss möjligheten att skapa en plats för biologiskmångfald och vatten. En 
våtmarkspark som blir en lokal mötespunkt. Här kan vi öka artrikedomen på platsen 
både vad gäller flora och fauna. Våtmarksparken kopplas till sportfaciliteterna som 
redan finns på platsen. På så vis ökas attraktionskraften både hos idrottsparken 
och i våtmarksparken. Jogging i naturparken och nya biotoper i kanten av 
sportanläggningarna. Mindre mötesplatser byggs i parken som fungerar som noder 
och attraktioner för de som normalt inte tar sig ut i naturen med tex. Utegym. 

Återvinning av den feta leran
Vi föreslår att där parceller av bostadskvarter byggs på god jordbruksmark att leran 
tas tillvara på en återjordscentral. Den som behöver fet lera och som bor i Bjärred, 
Borgeby och Flädie kan komma hit och ta med sig den till sin egen trädgård. 
Vegetation, sten och annat som flyttas från platsen samlas här och kan återanvändas 
av entreprenörer och privatpersoner.

Gårdshus 
1. I huvudsak två till tre våningars radhus 
med inslag av större lägenheter och hus. 
2. Trafikseparerade i gränder med privata 
garage och elbils laddningsstationer. 
3. Stora centralt belägna gemensamma 
trädgårdar med odlingslotter och vatten-
cisterner för bevattning.
4. Avskilda privata terrasser på övre våningar 
kopplade till vardagsrum.
5. Två typer av radhus: 6m x 18m ”lång 
variant” = fyra till fem sovrum och 8m x 12m 
”kort variant” =tre till fyra sovrum. 6. Båda 
är baserade på ett modulsystem, med rum i 
standard storlek. Båda varianter kan anpas-
sas till nya familjeförhållanden. Den långa 
varianten kan delas upp i ett avskilt annex 
för äldre släktingar.
6. Taken är i så stor utsträckning som möjligt 
riktade åt söder och försedda med solceller.
7. Varje gårdskvarter har minst två sidor med 
omgivande naturmark, landskap.
8. Varje gårdskvarter har placerats så att det 
bäst använder befintliga och nya funktioner 
och kvaliteter.

Lägenheter i skogsdungen
1. Det finns tre varianter på lägenhet-
spunkthus. Lägenheterna är baserade 
på ett modulsystem. Varianterna är 
18mx18m/14x18m/24x14m de inne-
håller 2-4 rums lägenheter. 
2. Punkthus typologin ger hög täthet 
men inte så hög påverkan på landska-
pets visuella intryck.
3. Privata träddäck och balkonger ger 
behagliga avskilda utomhus ytor.
4. Punkthusen är placerade så att de 
förhåller sig till det omgivande landskap 
och vägar. Orienteringen är en balans 
mellan god utsikt och att skapa tysta 
sidor för att minska utsatthet för buller.
5. Varje enhet är orienterad på ett sätt 
som ger så mycket utsikt som möjligt 
och så att man får kontakt från lägen-
heter till omgivande gator för att skapa 
naturlig övervakning och säkerhet. 
Lägenheterna orienteras så att de priva-
ta gårdarna verkligen känns privata.
6. Gemensam gatuparkering.

Odlingslottshus
1. Två och tre vånings villor och parhus, 
kvarter med låg densitet.
2. Modul hustyper ca 6m x 12m på 
tomter som är 16m x 10m.
3. Familjehus med en mix av privata och 
gemensamma faciliteter.
4. Ingen möjlighet att parkera bil i kvar-
teren. Gatorna är tillräckligt breda för 
räddningstjänst och för att komma fram 
enskilda tomter med varuleveranser. 
5. ”Ring väg” med parkeringsplatser 
för boende och besökare. Minimerar 
infrastruktur och skapar en miljö säker 
för barn.
6. Gångvägar och stigar slingrar fram för 
att undvika långa siktlinjer och ger en 
mysig by karaktär.
7. Nord-sydlig ”schackbrädes” plan för 
att maximera solljus och privata tomter.

Svensk Standard
De tre föreslagna typologierna går att 
anpassas till en mer standard svensk 
lösning. Trespännare med tre lägenheter 
per trapphus har samma mått 12-
14m djup som den ”långa varianten” 
i gårdshusen och som punkthusen i 
skogsdungen. Möjligheten att arbeta 
med standard mått gör att planen är 
flexibel över tid och kan bidra till en 
variation i området.
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GODA GRANNAR

Vy mot nordöst från Naturområdet blickandes över det öppna landskapet

Typ 1/2  189st. Stora radhus 6x18m, 3 våningar

Typ 3    187st. Små radhus 8x12m, 2 våningar

Typ 4   120st. Stadsradhus, 3 våningar (1+2)

Typ 5   301st. Lägenheter, 3-5 våningar

Type 6   110st. Odlingslottshus, 2 våningar

Bebyggelse struktur

Grundskola: 2.140kvm / 2 våningar

Offentliga lokaler: 1.200kvm

Äldreboende: 36 lägenheter / 3.450kvm / 3 våningar

Total Bostäder: (Avrundat 5kvm)

Bottenvåning:   53 745 kvm
1:a våning:  49 125 kvm
2:a våning:   27 265 kvm
3:a våning:          6 200 kvm
4:a våning:      1 410 kvm

Total bostäder:      907st
BYA   53 745 kvm
BTA  137 745kvm


