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Huvud-G/C-vägar

Motorväg

Genomfarts-/matarväg

Kvartersgator
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1:25 000

1:3 000

Bänk som markerar områdets slut och en utblick 
mot markerna norr om Bjärred.

Tornet i skogen skapar en förbindelse för Bjärred 
utåt likväl som inåt. Det fungear som landmärke 
för området och skapar en visuell förbindelse till 
domkyrkan i Lund, till havet och till Köpenhamns 
tinnar och torn på andra sidan Öresund. Inuti tor-
net skapas ett ‘naturklassrum’ som underlättar och 
understödjer ett naturpedagogiskt arbete i områ-
det. Här kan t ex berättelser om områdets flora, 
fauna och historia utställas.

Genom att Norra västkustvägen ändar karak-
tär till kvartersgata, med lägre hastigsgräns, 
uppmanas genomfartsbilister från bebyg-
gelsen väster om tävlingsområdet att köra 
söderut via Fjelievägen mot motorvägen.

Domedejla mosse. 

Vyn mot havet markerar ortens närhet till vattnet  och 
skapar överblick i området.

Bjärreds torn 

Etablering av ängskorridor som sträcker sig genom 
naturområdet. Ängen gör Domedejla mosse mer 
tillgänglig och tillåter närområdets  karaktäristiska 
växter (såsom brudbröd, darrgräs och slåtterblom-
ma) att breda ut sig.

Domedejlavägen, Löddesnäsvägen, Norra väst-
kustvägen samt en del av  Östervägen får karaktär 
av kvartersgator, som kopplar sig till de omkring-
liggande matarlederna. Tävlingsområdet präglas 
på så vis i lägre grad av genomfartstrafik.

Etablering av ny kvartersgata.

Det första ingreppet är att skapa en förbindelse 
genom hela området, genom att en gång- och 
cykelväg anläggs från nordväst till sydöst–vid Otto 
Pers gård. Förbindelsen utgör området puls och 
knyter ihop naturens rekreativa kvaliteter med be-
byggelsen.

Gång- och cykelpassage med hastighetssänkande 
åtgärd. G/C-trafik västerifrån knyts till G/C-nätet i 
tävlingsområdet.

Signalreglerad gång- och cykelpassage.

En förbindelse mellan vattendragen skapas. Den 
nya vattenförbindelsen magasinerar dagvatten 
som t ex kan anbändas till bevattning. Vattenstånd 
och -mängd regleras via flera slussar.

En utplacerad bänk markerar områdets början och 
en utblick mot morgonsolen.

Slussarna fungerar som broar för fotgängare. De-
ras placering kan därmed påverka rörelsemönstret 
i området. 

En ny kvartersgata, som löper parallellt med su-
percykelvägen, etableras.

Björkallén blir en del av G/C-vägen. I sydöst kop-
plas den till den regionala cykelleden söderut mot 
Lund (via Flädie/Fjelie). 

G/C-vägen kopplas via G/C-nätet sydväst om 
tävlingsområdet på den regionala cykelleden 
söderut mot Malmö. 

Projektets grundidé är att initiera en ut-
veckling av tävlingsområdet, som igenom 
sju olika ingrepp skapar en förbindelse till 
befintlig bebyggelse och landskap. In-
greppen ger samtidigt upphov till nya rum 
och områden, som bidrar med skärpa och 
identitet i Bjärred.

En fascination för platsens karaktärsdrag–
de stora likväl som de allra minsta, 
en omtanke om invånarnas färd genom 
området och 
solens gång från öst till väst, styr de 
ingrepp som föreslås.
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En ensam ask–med tiden växer den sig stor och 
yvig–markerar supercykelvägens förlopp från Eko-
byn.

Ekobyn inlämmar granngårdarna i sin utbredning i 
området. 

Ekobyn handlar om att skapa en plats i 
byn där bor människor kan bo nära va-
randra i ett större sammanhang av gårdar 
och längor. 

I Ekobyn bor man nära naturen och bjuds 
på rikliga odlingsmöjligheter, stora ge-
mensamma trä∂gårdsprojekt och små 
syltningsäventyr. Här finns gemensamt 
storkök och gårdsbutik för Bjärreds be-
folkning,uppmuntrar stora, gemensamma 
såväl som små projekt.

Skafferiet fungerar som ett gemensamt förråd för 
områdets användare. Här finns trädgårds- och 
jordbruksredskap samt verkstadslokal och grovkök 
till olika skörde– och hushållningsprojekt.

De uppemot  215 bostäderna i ekobyn är förde-
lade i enfamiljehus och i parhus/flerfamiljehus.

BYA: 9270 m2

BTA: 18260 m2

Bostäder: 215

Mellan byggnaderna och i gårdsrummen finns 
ett lapptäcke av trädgårdar och kolonilotter–som 
bjuder in Bjärreds befolkning likväl som lokalom-
rådetrs invånare att odla jorden och engagera sig 
lokalt. 

Grusbelagda ytor längs bebyggelsens periferi kan 
som utgångspunkt fungera som parkeringsplats-
er för uppåt 100 bilar. I dagtimmarna–eller på sikt 
permanant–kan de lika väl användas till boule 
pétanque och andra aktiviteter.

Sektion genom utkanten av ekobyn. 1:400 Ankomst norrifrån, via områdets huvudväg: 
Gång- och cykelvägen som sträcker sig igen-
om området.
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Genom sin materialitet hänvisar Bågen till en 
historisk lokal tradition med tillverkning av 
rött tegel. Sektion 1:400

Bågen förankrar hörnan mellem Borgeby och Ös-
tervägen som leder ut ur tätorten.
Byggnedens volym förhåller sig till idrottshallarnas 
storlekar och avspeglar vägens rörelse och has-
tighet. 
Byggnaden innehåller lägenheter på 65-120 m2. 
Den öppnar också upp för andra aktiviteter i bot-
tenvåningen, som evenuellt kan koppla sig på 
idrottstsområdet.

BYA:4500 m2

BTA: 20000 m2

Bostäder: 235

Norra västkustvägen
Byggnadens volym förhåller sig till idrottshallarnas 
storlekar och avspeglar vägens rörelse och 
hastighet. 

G/C-vägen leds under byggnaden–med direkt 
ingång till cykelkällaren/garaget.

Höjden varierar från 1-3 våningar.

LBTK-hallen och Borgebyhallen

Skogshusen kännetecknas av att områdets hålls 
fritt och tillgängligt samtidigt som det bebyggs. 
Små byggnadsklungor är med till att skapa inre, 
gemensamma gårdsrum samtidigt som skogens 
träd tillsammans med byggaderna skapar små, 
privata fickor och olika sätt att ankomma till de 
enskilda bostäderna.  

BYA: 6525 m2

BTA: 21141 m2 (exkl bottenvåningen)
Bostäder: 237 

Byggnadsklungorna  uppstår och utvecklas utifrån 
ett kryss som bostadsenheterna kopplar sig på. 
På så sätt ”värmer ” enheterna varandra och delar 
installationer. 
Byggnaderna lyfts från jorden: varje bostad råder 
därmed över området under (som t ex kan be-
byggas, användas till parkering eller hållas öppet. 
Byggnadernas samlade uttryck, träkonstruktionen 
och tektoniken tillåter att de kan varieras–de kan 
byggas om och ut efter behov.

I knutpunkten mellan Norra Västkustvägen, bron 
och C/G-vägen placeras Cykelhuset, med verkstad 
samt cykelgarage för dem som reser vidare med 
kollektivtrafik. 
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Området På kanten. 
Med Domedejla mosse i ryggen och be-
byggelsen bakom sig ligger det svagt 
sluttande området öppet och med fantas-
tisk kvällssol i 
sommarhalvåret.

Byggnadernas nedtrappning. Bottenvånin-
gen hålls delvis öppen i de högre byggnad-
erna–för genomfart och till gemensamma 
funktioner. Sektion 1:800

I området planteras blandade frukträd och olika 
lövträd.

Byggnaderna markerar områdets avrundning. Höj-
derna avtar från fyra våningar närmast Domedejla, 
till förskola och äldreboende i ett plan längst ut. 
Syftet är att skapa kontakt och sammanhållning; 
igenom mellanrum och gemensamma funktion-
er, likväl som mellan generationer. Byggnaderna 
närmast skogen är relativt smala, med lägenheter 
som sträcker sig igenom hela byggnaden och 
med balkonger åt båda hållen.

BYA: 5684 m2

BTA: 18078 m2 
Bostäder: 213

Byggnaderna anpassar sig til G/C-vägens utbred-
ning från Domedejla och genom området.

Byggnaderna ändrar sig i takt med solens van-
dring: Mot syd är de ljusa i dagtimmara och sen-
are når solljuset till den andra sidan och markerar 
dagens avslutning. 

04.

a.

a.


