
FRAMTIDENS BJÄRRED
- En sammanbinding av stad og land

Välkommen till ett nytt attraktivt, och rekreativt stadsområde 
med starka sociala kvalitéer och en unik placering mellan stad 
och land. 

Förslaget till Framtidens Bjärred ska ge Lomma kommun 
ett nytt hållbart bostads- och stadsområde, som samtidigt 
blickar både framåt och tillbaka i tiden. Fram mot en ny hållbar 
modern arkitektur, med starka grannskap, aktivitet, trygghet 
och lättillgänglig tillgång till rekreationsområden för alla. 
Tillbaka, med respekt för sin omgivning i Bjärred och Borgebys 
speciella karaktärsdrag som går tillbaka till vikingatidens 
ikoniska ringborg i Borgeby, till speciella arkitektoniska särdrag, 
som exempelvis omgivande gatumotiv, skala, materialitet 
och inte minst de existerande karaktäristiska landskapen som 
växlar mellan skog, å, hed och fält. 

KONCEPT 
Projektområdet mellan Borgeby och Bjärred möter de stora 
öppna landskapsområdena mot norr och öst. Kombinationen 
av skog, stadsmiljö och öppna områden iscensätter 
framtidens Bjärred som ett speciellt område med stor 

Situationsplan 1:3000

Borgeby Ringborg, med sin ikoniska cirkulära form, byggdes antagligen 
på det 10:e århundradet, där Borgeby Slott idag ligger. Ringborgens 
sällsynthet och egenart utgör en unik berättelse om områdets historia. 
Ringens identitetsskapande form återspeglas i stadens framtid mellan 
Borgeby och Bjärred. 

Det historiska gatumotivet med småskaliga byggnader i Lomma, är ett 
kännetecken för det område som ingår i projektet och tolkas vidare. 

Området kring Bjärred och Borgeby har historiskt varit hem för många 
tegelbruk, som utnyttjade den goda lerliknande jorden i området. 
Kakelplattan är därför ett distinkt material för området, vilket används 
som primärt motiv i fasadarbetet i projektet. 

Det vidsträckta odlade landskap är karakteristiskt för området kring 
Bjärred och har centralt framtida rekreativ potential.

Projektområdet ligger mellan Borgeby och Bjärred, och möter stora 
öppna landskapsområden i norr och öst. Kombinationen av skog, 

stadsmiljö och öppna områden iscensätter framtiden Bjärred som ett 
speciellt område med stor utvecklingspotential.

Den nya bebyggelsen byggs mellan landskapsådrorna. 
Bebyggelsen orienteras till den ena sidan mot en urban 
gemenskap med nära grannskap på gatorna, medan de 
gröna områden på den andra sidan säkerställer tillgång 

och utsikt över rekreationsområden till alla.  

Det blå stråket i området leds från Lödde Å och dess källa till de mindre våtmarkerna 
inom projektområdet. Det nya blå stråket skapar en rekreativ förbindelse som knyter 
de stora landskapen i norr och öst tillsammans. Genom blå stråket avleds regnvatten 

naturligt som ett integrerat, synligt och identitetsskapande element, som aktivt bidrar 
till ökad biologisk mångfald. 

De befintliga grönområdena inom projektområdet sammanbinds i en loop 
som förbinder det nya stadsområdet med de omgivande stadsområdena. 
Den gröna slingan blir en varierad rekreativ förbindelse som består av fält, 

ängar, idrottsanläggningar, skog och mossor. 

Borgeby och Bjärred binds samman av det nya urbana 
området. Härmed blir det nya kvarteret en naturlig och trygg 

stadsförbindelse mellan de idag avskilda stadsområdena. 

Landskapet i norr och öst flätas samman med det nya 
stadsområdet, och skapar landskapsådror, som tar staden 
nära naturen. Således bildas en särskild plats när staden, 
byggnad, struktur och landskap hänger samman, och där 

naturen dras helt in i stadsdelens centrum. 

GRÖN LOOP

LANDSKAPSÅDROR SAMMANBINDNING AV STADENPROJEKTOMRÅDET I DAG

BLÅ FÖRBINDELSE BEBYGGELSE 

utvecklingspotential. 
Förslaget bygger grundläggande på att binda Borgeby 
och Bjärred samman genom skapandet av det nya urbana 
området. Härmed blir det nya kvarteret en naturlig och säker 
stadsförbindelse mellan dagens separerade stadsområden. 

De stora landskapsområdena i norr och öst flätas samman 
med det nya urbana området, och skapar landskapsådror, 
som för staden till nära förbindelse med naturen. Den nya 
bebyggelsen etableras kring lokala gator som flätas samman 
med det omgivande naturlandskapet och kopplas till den 
existerande Löddenäsvägen. Bebyggelsen möter sålunda 
till ena sidan ett urbant samhälle med nära grannskap på 
gatorna, medan de gröna områdena på den andra sidan 
skapar ett konstant befintligt landskapsramverk för hela det 
nya grannskapet och säkerställer allas tillgång och utsikt över 
rekreationsområden. Det byggs fem övergripande kvarter i 
“ådror” som understryker att man bor i sitt individuella kvarter, 
medan husens “vokabulär och typologier” i kvartersådrorna är 
gemensamma för hela bebyggelsen, och bidrar till att skapa 
en igenkännlig och gemensam identitet, för hela Framtidens 
Bjärred. 

BLÅ STRÅK
Det blå stråket i området leds från Lödde Å och dess källa 
till de mindre våtmarkerna inom projektområdet. Det nya 

blå stråket skapar en rekreativ förbindelse som knyter de 
stora landskapen i norr och öst tillsammans. Genom blå 
stråket avleds regnvatten naturligt som ett integrerat, synligt 
och identitetsskapande element, som aktivt bidrar till ökad 
biologisk mångfald. 

Lokal avledning av regnvatten i området är tänkt i 
landskapsprojektet som en designparameter som kommer göra 
området mer robust i förhållande till översvämningar.

I Bjärreds nya stadsområde hänger natur och vatten samman. 
Vi ser vattnet som en viktigt karaktärsgivande resurs som kan 
bidra till att skapa ett markant rekreativt landskap med stor 
landskapsestetik och mervärde för Framtidens Bjärred och 
de omgivande områden. Vattnet blir ett nytt karakteristiskt 
element i det befintliga landskapet som bidrar till att aktivera 
bebyggelsens invånare och tillför ett ökat landskapsmervärde. 
Utrymmena runt vattnet blir nya mötesplatser och skapar 
viktiga ramar för rörelse, aktiviteter och sammanhang. De blå-
gröna element tillför området med ett nytt lager av sinnlighet 
och upplevelserikedom. 

GRÖNA STRÅK
Landskapsvisionen för Framtidens Bjärred bygger medvetet 
på de gröna områden som redan finns i området i och runt det 
nya området. 

De befintliga grönområdena inom projektområdet 
sammanbinds i en grön loop som förbinder det nya 
stadsområdet med de omgivande stadsområdena. Den gröna 
loopen blir en varierad rekreativ förbindelse som består av fält, 
ängar, idrottsanläggningar, skog och mossor. 

Som pärlor på en tråd etableras en rad av offentlig 
verksamhet längs loopen. Här finns möjlighet för natur, 
idrott, användbarhet, uppehåll, studier, m.m. Här finns 
plats för både barn och vuxna i alla åldrar. Genom att 
vidareutveckla Framtidens Bjärred innanför den gröna loopen, 
där de befintliga landskapen bibehålls, formar projektet 
ett nytt stadskvarter, där naturen och det lokala samhället 
är kärnpunkten. Den gröna loppen skapar ett aktiverat 
landskapsrum som ger det nya kvarteret en sammanhängande 
grön identitet. Slingan binder även vidare de omgivande 
stadsdelarna med det nya och skapar en grön och aktiv entré 
till området som till alla invånare. 

Stigar, gator, gröna och blå förbindelser kopplar det nya 
grannskapet till de omgivande stads- och naturområdena och 
etablerar direkta förbindelser med bl.a. omgivande skolor, 
fritidsanläggningar, kollektivtrafik och handel, vilket gör 
grannskapet till ett attraktivt stadsområde med direkt tillgång 
till det som finns att bjuda på i området. 
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MIKROKLIMAT 
För att skapa de bästa möjliga förutsättningar för 
utomhusuppehåll i det nya urbana området har vi i projektet 
lagt stor vikt på mikroklimatisk anpassning. Således anpassas 
och optimeras byggnadens orientering och höjd efter 
dagsljusförhållanden. Landskapsområdena bryter upp mot 
byn i söder och säkerställer klimatanpassade uppehållszoner 
mot söder. Samtidigt arbetar projektet mded en strategisk 
placering av bebyggelse i förhållande till att skydda 
uppehållsplatserna mot de dominerande västvindarna och 
därmed höja värdet av de privata och gemensamma rekreativa 
områdena utomhus. 
Detta stöds av planterade områden såväl som mindre 
förskjutningar i byggnaderna, som skapar ytterligare länicher, 
vilket leder till rumsliga variationer och bryter ner fasaderna i 
skala. 

INFRASTRUKTUR 
Stadens förbindelser läggs ut i en hierarki med vägar som 
förbinder stadsdelen med den omgivande infrastrukturen 
och mindre gator. Ett nätverk av små stigar som tillgodoser 
cyklister och gående med förbindelser till stad och landskap 
i kors och tvärs, kopplar kvarteret med de omgivande 
områden. Huvudvägarna i kvarteret leder till de omgivande 
trafikförbindelserna, till tåg, buss och motorväg, vilket gör 

området attraktivt och lättillgängligt för framtida boende. 
Genom beläggning som stödjer en lugn och tyst trafik på 
kvartersgatorna, säkras en trafikstruktur som tillgodoser lugn 
trafik, samt goda inre mikroklimatsförhållanden med minskad 
bullerpåverkan från gaturum. 

Gaturummen är dimensionerade och inredda för att skapa en 
levande och intim atmosfär med hög uppehållskvalité, sociala 
mötesplatser, trygghet och varierade aktiviteter för alla. Som 
små fickor i grannskapet anläggs mindre platser längs gatorna 
i staden, vilket kan bilda en ram för olika stadsgemenskaper. 
Hög bottenvåning kan skapa mindre butiker eller kaféer som 
kan växa ut i fickorna och aktivera utvalda hörn och platser i 
staden. Fickorna kan också bli en plats för händelser som t.ex. 
gatufester, marknader och gemensam matlagning.  

Parkering föreslås på terrängen längs stadens gator och i 
stadens fickor. Detta gör att platserna kan utnyttjas dubbelt 
och används till stadsrelaterade aktiviteter när de inte 
används för parkering. Dessutom byggs även parkering inne 
i vissa byggnader för att minska antalet av parkeringsplatser 
i gaturummet. Cykelparkeringsområden är utlagda i hela 
projektområdet, både i anknytning till gator, gröna och blå 
förbindelser. Öar för cykelparkering ligger längs den gröna 
loopen i närheten av omgivande aktiviteter. 

FASINDELNING 
Framtidens Bjärred föreslås utvecklas genom flera faser. I första 
fasen etableras staden längs den befintliga Löddesnäsvägen 
som sammanbinder Bjärred och Borgeby. Härefter anläggs en 
“kvartersådra” i taget med tillhörande landskap däremellan. 
Området norr om Dommedelja Mose hålls fritt i förslaget, men 
kan potentiellt utvecklas som en ytterligare förlängning av 
Bjärred för framtida behov. 

TYPOLOGIER  
I projektet inarbetas varierande bostadstyper, inklusive 
flerfamiljshus, radhus, punkthus och enfamiljshus. Detta 
skapar möjligheten till en bred bostadsmix som garanterar 
en mångfaldig stadsdel. Lättillgängligt placeras förskolan 
i kvarterets centrum och nära kopplad till grönområden. 
Dessutom ligger ett äldreboende i ett lugnt område i slutet 
av en “kvartersådra”, med utsikt över gröna områden och 
omgivande aktiviteter. Centralt längs det blå stråket finns 
också ett gemensamt hus för invånarna i området. 

FASADER OCH MATERIAL 
Bebyggelsen läggs i ett varierat formspråk med en 
kombination av sadeltak och platta tak. De platta taken kan 
etableras som gröna tak eller med solceller som bidrar till 
energiproduktion samt till att binda regnvatten. Sadeltaken 

säkrar en kontrollerad uppsamling av regnvatten. Skiftningar 
i bebyggelsens höjd och djup, burspråk, takkupor och 
altaner samt inskjutna eller utstickande entréer skapar en 
intim och nyanserad gatubild med fokus på kantzoner, vilket 
skapar mjuka övergångar mellan privata och offentliga 
zoner. Vid ingången och porten möbleras fasaden till 
informella möteszoner med inbyggda bänkar, nischer och 
uppehållsplatser. En kombination av tegel och trä används 
som genomgående fasadmaterial i skiftande nyanser, vilket 
bidrar till att ge stadsdelen en sammanhängande identitet trots 
formvariation. Trä används som material på hela fasader eller 
fasadpartier som karaktärsgivande element. 

Projektets arealer fördelar sig således: ca. 30,350 m2 BYA, och 
ca. 90,450 m2 BTA. 

SAMMANFATTNING 
Sammantaget blir Bjärreds nya stadsområde en blå och 
grön stadsdel mellan land och stad, som kan locka folk, som 
efterfrågar gemenskap och hållbara lösningar. Familjer, unga 
och äldre, som önskar att leva i bostadsområden där lek, hälsa 
och samhällsaktiviteter ligger strax utanför dörren och där 
sammanbindande element såsom vatten, grönområden och 
grannskapet finns tillgängligt för alla.  

Framtidens stadsområde mellan Bjärred och Borgeby blir 
ett kvarter med en stark grön identitet, med en grön loop 
som refererar tillbaka till borgringens karaktärisera, lokalt 

förankrade berättelse om områdets historia. 

Höjder och orientering på byggnaderna är anpassade och 
optimeras efter dagsljusförhållanden, som stärker mikroklimatet. 

Landskapsområden bryter upp staden mot söder och 
säkerställer behagliga klimatanpassade uppehållszoner. 

Lokal avledning av regnvatten i området är tänkt i landskapsprojektet 
som en designparameter som kommer göra området mer robust i 

förhållande till översvämningar. Avledning av regnvatten sker genom 
de gröna landskapsådrorna och vårmarker. Blå och gröna element tillför 
området med mer sinnlighet och upplevelserikedom, och bidrar aktivt 

till ökad biologisk mångfald.

Strategisk placering av bebyggelse och planterat skyddar områden 
mot den dominerande västvinden, vilket ökar värdet av de privata 

och gemensamma rekreativa områdena utomhus

Den gröna yttre kant gränsar till de omgivande landskap och 
stadsområden, och skapar en grön förbindelse och entré till 

kvarteret. 

En veckad inre kant för landskapet nära in på det urbana och 
blir något unikt för alla boende. 

Byggnaderna etableras så att alla har tillgång och utsikt 
över de gröna områden och rekreativa platser som finns att 

erbjuda. 

KOPPLING TILL KONTEXT DAGVATTENHANTERINGVINDDAGSLJUS 

EN GRÖN PROFIL EN GRÖN ENTRÉ EN VECKAD INRE KANT UTSIKT 

Stigar, gator, gröna och blå förbindelser kopplar det nya kvarteret 
till de omgivande stads- och naturområden. Direkta förbindelser 
etableras till bl.a. skolor, fritidsanläggningar, kollektivtrafik och 

handel, vilket gör kvarteret till ett attraktivt stadsområde.
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Sektion 1:400 Sektion 1:400

Planexempel 1:400 Planexempel 1:400

Den gröna loopen är etablerad som en ring av aktiviteter och zoner för uppehåll, 
som både blir en tillgång och mötesplats för den nya stadsdelens invånare, skolor 

och fritidsanläggningar, samt invånare i angränsande områden. 

Huvudvägarna i kvarteret leder till de omgivande trafikförbindelserna, till tåg, buss 
och motorväg, vilket gör området attraktivt och lättillgängligt för framtida boende. 

En bussförbindelse kan ledas av den befintliga Löddesnäsvägen med stop i kvarterets 
centrum, för att underlätta enkel väg dit för alla med kollektivtrafik. 

Små fickor i grannskapet skapar mindre platser längs gatorna i staden, 
vilket kan bilda ramer för olika stadsgemenskaper. Här kan butiker 

eller caféer dras ut och använda platserna and anordna händelser som 
gatufester, marknader och gemensam matlagning.   

Stadens förbindelser läggs ut i en hierarki med vägar som förbinder 
stadsdelen med den omgivande infrastrukturen, mindre gator samt ett 
nätverk av små stigar tillgodoser cyklister och gående med förbindelser 

till stad och landskap i kors och tvärs, och kopplar kvarteret med de 
omgivande områden.

VÄGAR OCH STIGAR AKTIVITETER TRAFIK FICKOR

VÄGAR 

MINDRE GATOR 

STIGAR 
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Uppehållsöar med diverse olika program läggs ut längs aktivitetsslingan och blir 
ett rekreativt område för de boende i den nya stadsdelen och områden omkring.  

Aktivitetsöar etableras både som aktiva rum till lek och sport, lugna områden för 
matplatser, avslappning och studier samt zoner för cykelparkering, köksträdgårdar, m.m.

Kantzonsexempel - Café på gathörn 

Hållbarhetssnitt Landskapsreferenser Materialreferenser 

Kantzonsexempel - Skyddad ingångsniche Kantzonsexempel - Privat gård för bottenvåningen Kantzonsexempel - Framskjutet ingångsparti 

Parkering föreslås på terrängen längs stadens gator och i stadens 
fickor. Detta gör att platserna kan utnyttjas dubbelt och används till 

stadsrelaterade aktiviteter när de inte används för parkering. Dessutom 
byggs även parkering inne i vissa byggnader för att minska antalet av 

parkeringsplatser i gaturummet.

Cykelparkeringsområden är utlagda i hela projektområdet, både i 
anknytning till gator, gröna och blå förbindelser. Öar för cykelparkering 

ligger längs den gröna slingan i närheten av omgivande aktiviteter. 

Framtidens Bjärred föreslås utvecklas genom flera faser. I första fasen etableras 
staden längs den befintliga Löddesnäsvägen som sammanbinder Bjärred och 
Borgeby. Härefter anläggs en “kvartersådra” i taget med tillhörande landskap 

däremellan. Området norr om Dommedelja Mose hålls fritt i förslaget, men kan 
potentiellt utvecklas som en ytterligare förlängning av Bjärred för framtida behov. 

I Framtidens Bjärred inarbetas varierande bostadstyper, inklusive flerfamiljshus, radhus, 
punkthus och enfamiljshus. Detta skapar möjligheten till en bred bostadsmix som 

garanterar en mångfaldig stadsdel. Lättillgängligt placeras förskolan i kvarterets centrum 
och nära kopplad till grönområden. Dessutom byggs ett äldreboende i ett lugnt område i 

slutet av en “kvartersådra”, med utsikt över gröna områden och omgivande aktiviteter.
Total BYA ca. 30,350 m2, och Total BTA ca. 90,450 m2.

PARKERING CYKELPARKERING FASINDELNING TYPOLOGIER OCH FUNKTIONER 
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EXISTERANDE FLERBOSTADSHUS RADHUS/SMÅHUS 

ÄLDREBOENDE GEMENSAMT HUSFÖRSKOLA 


