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DOMIDEJLA BY - EKOLÄNKEN MELLAN BJÄRRED OCH BORGEBY

DOMEDEJLA BY 
 
Tidig morgon, hoppar upp på cykeln, lämnar 
tillbaka en bok på biblioteket. Dimmigt. 
trampar på för att hinna med pendeln. 

Genom vattnet och genom naturen binds Bjärred 
och Borgeby samman. Åter samlas vi vid det som en 
gång var Domedelja mosse. Träfasaderna reflekteras 
i vattenspegeln som fyllts på efter nattens regn. 
Möjligheten att förlora sig i horisonten blandas med 
ljud från cykelverkstaden bredvid biblioteket. Sida 
vid sida står flerbostadshusen och radhusen, gården 
samlar och ger oss möjlighet att dela vardag och fest. 
Dåtid knyts ihop med nutid och långsamt växer nya 
fyrlängade skånegårdar fram. Mellan husen, längs med 
vattnet lär sig en ny generation cykla. Domedelja 
by bjuder in oss att dela mellanrummen och hitta 
fokus längs med motionsslingan i vattenspegeln och 
odlingslunden. 

” Ungdomar från Borgeby och Bjärred åkte skridskor 
där på vintern. De plockade dunkavle och satte fyr 
på, det var som bloss i mörkret. I stora mosshålet 
fanns en eka som tillhörde Ernst Norlind på Borgeby 
Slott. ”Ola Griner” som bodde vid mossen hade 
hand om årorna och låset. Ofta var båten vattenfylld 
när den skulle användas, eftersom barnen i Byn lekte 
och hoppade i båten. ”

Ur: Berättelser & bilder om livet  förr och nu i Lomma kommun

KONCEPT
Länka samman Bjärred, Borgeby och Flädie by genom:

- grönstruktur
- blåstruktur
- stadsrum och vägnät
- aktiviteter

Befintliga stråk kopplas genom det framväxande 
Domedelja by samman. Nya målpunkter och pauser 
skapas och befolkar. Från skolan rör sig eleverna 
genom området ner till idrottslektionen. 

Byn som växer fram som en länk, som återskapar 
vattenspeglar, skapar genom sin skala en entré till 
Bjärred som helhet. Husen i söder reser sig ur det 
flacka odlingslandskapet och berättar genom sina 
material, solceller och närheten till vattnet om nya 
årsringar. På andra sidan vägen blandas odling med 
hållbar energiproduktion. 

Området domineras av sina trähus, de kringbyggda 
gårdarna. Gårdsstrukturen ger området möjlighet att 
byggas ut efter hand av stora som små byggare och ger 
ändå ett sammanhållet tillägg. Mellanrummen delas av 
gående, cyklar, bilar och en viktig landhockeymatch 
mellan kvarterets barn.

Genom sin närhet till Flädie station och sin koppling 
till Bjärreds centrum används cykeln till det mesta. 
Hämtningen på förskolan, söndagslunchen på långa 
bryggan och badet där efter. 

Förskola och äldreboende samsas om en innergård. 
Detta för att skapa samutnyttjande och samspel 
mellan gammal och ung. Här finns också ett mindre 
bibliotek/café där äldre och barn kan mötas. 
Placeringen av förskolan är strategiskt gjord i de 
östra delarna av området både på grund av enkel 
logistik men också närheten till sporthallen. 

Den gamla plommonträdgården i väster, som 

numera fungerar som äppellund, ligger som en grön 
port från Bjärreds Löddenäs in till Domedelja by. 
Äppellunden övergår till ängsmark som sedan möter 
dagvattendammarna. 

Skalan, variationen och kantzonen till 
dagvattendammarna ger området en stor 
artrikedom. De grunda vikarna fungerar som 
naturens barnkammare om våren och lockar barnen 
till platsen. Skogen binder fortsatt CO2 och hjälper 
dessutom till att jämna ut övertemperaturer och ger 
skugga och rymd i löprundan. 

Domedejla by gräver där den står, med djupa borrhål 
sörjer platsen för att ta vara på markens värme. Det 
gemensamma är styrkan som värmer och skapar ett 
bättre mikroklimat och minskar energianvändning. 

Takfallen och kompensationsområdet ger plats för 
solceller, strukturen ger plats åt naturen, mångfalden 
och möten mellan boende och besökare. 

Genom en småskalig fastighetsindelning och högt 
satta miljömål tillåts små byggherrar med hög 
ambition att bygga nya Bjärred. Detaljplanen främjar 
byggande i trä och mycket av jordbruksmarken kan 
sparas för kommande generationer och nyfikna 
odlare i Domedelja by. 

ÄPPELLuNDEN
I äppellundens utkant kompletteras det sammansatta 
skogsområdet med naturnärd, förvaltad skog av stor 
artsdiversitet med ljusöppningar till nytta för buskage 
och örter. 

Skog bidrar samtidig med den ekosystemtjänst att 
förutom binda CO2 är den ett sätt att ta vara på 
vattenresurser i undergrunden och har därmed en 
ekologisk hållbar effekt. 

Ängsytorna mellan radhusen samt mellan 
kvartersstrukturen har en rik förekomst av
ängsblommor, vissa delar av ängsytan är periodvis 
mer fuktig och bidrar i och med detta till en ökad 
biodiversitet. Dagvattenhanteringen samlas här och 
bidrar som ett lekfullt naturbaserat element med 
klivstenar och spänger i den mer fuktiga delen av 
ängsytan. Därmed finns förutsättningarna för att mer 
fri lek kan uppstå.

våTLaNDSParkEN
våtlandsparken söder om Österleden är Domedejla 
bys försörjningsmotor vad gäller både mat- och 
energiförsörjning.  kolonilotter med odling, småskaliga 
jordbruk samt test av nya grödor täcker västra 
delen av våtlandsparken vilket förenar naturbaserad 
samhörighet med närodlad matvaruproduktion. 
Ytorna mellan odlingsfälten, som strukturmässigt 
har tagit inspiration i områdens tidigare åkermark 
men som likt Domedejla bys struktur är uppbruten, 
besitter en gemensamhetsskapande funktion. Här 
möts grannar i olika åldrar och tar tillsammans del 
av matproduktionen. 

I den energiförsörjande östra delen av våtlandsparken 
finns välbekanta, hållbara, energikällor baserade 
på sol- och vindenergi. Samtidig testas alternativa 
energiformer baserad på jordvärme och energi 
utvunnen från bakterieodling. Området består av 
ängsyta som gräsas av djur. 

våtlandsparkens centrala del är ett våtmarksområde 
som förutom att fungera som buffertzon vid skyfall 
samtidigt har ett stort rekreativt värde för skolbarn 
såväl som invånare och besökande.   

kOLLEkTIvTraFIk

akTIvITETEr

En ny cykelväg till Flädie gör tågpendling möjlig. Nya busshållplatser skapas vid viktiga korsningar och målpunkter.Tydliga länkar genom Domedejla by tillgängligör Bjärred och Borgeby för varandra. Med ett tydligt vägnät läks samhällena ihop. 
Målpunkter som centrumhandel, skolor och sportanläggningar är viktiga noder.

Befintlig grönstruktur behålls i så stor utsträckning som möjligt för att inte bryta de befintliga gröna ekolänkarna. Domedejla mosse 
och Äppellunden förfinas och tillgängliggörs. Den nya  våtlandsparken adderar tradition (kolonilotter och småskaliga jordbruk) och 
teknologi (solcell- och vindparker).

Nya lager adderas till befintliga aktivitetstråk och tydliga kopplingar till befintliga sportanläggningar görs. Domedejla by ska främja 
rörelse och upptäckarglädje!

SEkTION a-a 1:1000 BYGaTaN
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DOMEDEJLA BY
- ekolänken mellan Bjärred och Borgeby 
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SEkTION B-B 1:1000 vaTTEN STråkET

MODELLFOTO

GrÖNOMråDE

Befintliga grönområden har i så stor utsträckning som möjligt 
behållts och utvecklats. Den befintliga gröna länken mellan 
Bjärred och Borgeby har varit viktig att behålla.  Där vi, i 
förslaget, tar bef. grönstruktur adderar vi ny, både på taken 
genom ängstak, men också genom stora gröna parkmattor 
varifrån byggnaderna “reser sig”.  Den nya våtlandsparken i 
söder bidrar med vsmåskaliga kolonilotter, till utökad biotopisk 
mångfald. 

ENErGISYSTEM

I Domedejla by är all energi som används förnyelsebar. 
Centralt för energisystemet är ett borrhålslager kopplat 
till fjärrvärmenätet. Detta möjliggör för buffring av energi 
kortsiktigt, men även säsongslagring av värme från sommar till 
vinter. varje enskild aktör ges möjligheten att sälja energi till 
både elnät och fjärrvärmenät, där överskott kan lagras i det 
centrala borrhålet och utgöra högeffektiv värmekälla vintertid. 

vaTTENSTråkETvåTLaNDSParkEN raDHUSTak raDHUSTak

DOMEDEJLa MOSSE

SkåNEGårDENS Tak

SkOLa

ETaPPINDELNING 
TOTaL BTa: ca 63 000 kvm. TOTaLT BYa: ca 26 000 kvm

0 år: dagvattensystem och våtlandsparken

0-5 år: 4 våningshus ca 225 bostäder (ca 15750 kvm BTa)

5-10 år: 2-4 våningar ca 325 bostäder (bostäder ca 22750 kvm BTa, 
förskola 2000 kvm BTa, äldreboende 3000 kvm BTa)

10-15 år: 2-3 våningar ca 225 bostäder (ca 15750 kvm BTa)

15-20 år: 2 våningar ca 125 bostäder (ca 8750 kvm BTa)

20+ år

NORRA
vÄSTkUSTvÄGEN

BYGATAN LÖDDENÄSvÄGENBORGEBY

S I T U aT I O N S P L a N 
1:3000

N

kONCEPT STEG 1 STaDSrUM
- rationella stads- och gaturum

kOncEpT DIAgrAM

kONCEPT STEG 2 STaDSrUM
- länka ihop befintligt vägnät med nytt
- bryta siktlinjerna och ta ner skalan.     

STaDSrUM

Tydliga länkar mellan Bjärred och Borgeby skapas genom att 
väva samman befintlig gatustruktur med nya gaturum. De nya 
gatorna har “knäckts” för att skapa kortare siktlinjer och väcka 
nyfikenhet. Detta bidrar till att bilda spännande stadsrum med 
plats för möten, lek och gemenskap.

NOrMaL vaTTENNIvå

Vatten är en central del av Domedejla by - som en ryggrad  
rör sig dagvattensystemet genom området - ut mot Norra 
västkustvägen skapar det en välkomnande vattenspegel som 
möter boende och besökare vid ankomsten till byn.  vattnet 
fortsätter sedan vidare och skapar dammar i våtlandsparken. 
Systemet är designat för att både klara av ett 100-årsregn samt 
att fungera vid torka och bidrar, genom sin rikliga växlighet, till 
att skapa många små microklimat i området.

HÖG vaTTENNIvå 
(100 årS rEGN)
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IN ZOOM SEkTION a-a 1:400 BYGaTaN

PLaNUTSNITT a 1:400

BILD FråN  NOrra vÄSTkUSTvÄGEN

BILD FråN BYGaTaN

FLYGvY

GEMENSaMHETSHUS
SkåNEGårDEN

vaTTENSTråkET

ENErGIkONCEPT: 
FINN FraMTIDEN – GrÄv DÄr DU STår!
I framtidens Bjärred ska energisystemet utformas så 
att varje aktör både kan konsumera och producera 
energi på ett långsiktigt ekonomiskt hållbart och 
miljömässigt bra sätt. 

Centralt för området är ett borrhålslager kopplat 
till en värmepump som kan lagra värme från 
överskottsenergi som producerats inom området, 
sommartid, och utgöra en högeffektiv värmekälla 
för att värma upp fjärrvärmenätet vintertid. Ett 
lågtemperatur-fjärrvärmesystem i området föreslås 

för att öka verkningsgraden av värmepumpen. 
Ett centralt borrhålslager minskar energin till 
uppvärmning av värme och varmvatten väsentligt för 
området.

varje aktör främjas att producera energi genom att 
kunna sälja överskottsel till elnätet och producera 
varmvatten till det lokala fjärrvärmenätet och på så 
sätt jämna ut och buffra den producerade energin 
inom systemet som fungerar som ett korttids-
batteri. När energin inte behövs, skall den lagras som 
värme i borrhålen.

Testbed: Områdets energisystem är en del av 
konceptet smarta städer och detta område kan 
bli testbed för vidareutveckling av regionens 
energilösningar. I framtidens Bjärred finns intelligenta 
styr- och reglersystem som momentant avgör om 
den producerade el-energin skall gå till uppvärmning, 
varmvatten, korttidslagring, långtidslagring eller om 
elen ska ut på elnätet. Systemet ska helt eller delvis 
vara självlärande på sikt.

På systemnivå täcks all fastighetsenergi av sol 
och vindenergi. En total BTa på ca 70 000 kvm 
behöver vid primärenergi 75 kWh/m2/år. För 

fastighetsenergianvändning ca 5,3 GWh energi/ 
år. I tävlingsområdets sydöstra del kan förslagsvis 
två vindkraftverk om ca 1 MW styck placeras och 
producera ca 3,5-4,5 GWh el/år. Om tillgänglig 
takyta täcks med solceller och riktas mot söder bör 
ytterligare 1 - 2 GWh el kunna produceras. 
    
Djupet på borrhålen till energilagret beror på 
eventuella grundvattenflöden men lyckade exempel 
finns med borrhålsdjup på ca 35 m/hål. Borrhålslagret 
bör placeras relativt centralt; förslagsvis i äppellunden 
i tävlingsområdets västra del. Borrhålslagret kan 
även användas till att kyla fastigheterna inom 
tävlingsområdet. 
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PLaNUTSNITT B 1:400BILD ÖvEr raDHUSOMråDET

BILD LÄNGS vaTTENSTråkET

IN ZOOM SEkTION B-B 1:400 vaTTENSTråkET

MILJÖ -  “CIrkULaTION”

Gårdsenheten rymmer allt från odlingen av den egna moroten 
i det gemsamma växthuset, till ladd-stolpar för el-cykeln, 
sophantering och regnrabatter som tar hand om dagvattnet.

INNErGårD - FUNkTIONEr

För att skapa grunden för ett aktivt gaturum måste strukruren 
medge platser som ger en vila, samt fungerar som semi-privata 
och helt privata. Alla nivåerna behövs och ryms i gaturummet 
och i innegården. Gårdens skala ger möjlighet till variation i 
rummet, vissa gårdar fylls av pallkragar andra av rosor till 
brädden.

MICrO-kLIMaT

En vindskyddad innegård, som ger plats för den där kaffekoppen 
en tidig vårdag på en solvärmd bänk. 

SkåNEGårDEN - MULTIFUNkTIONELL

Genom att utgå från strukturen av den fyrlängade skånegården 
skapas en flexibilitet och robusthet, flerbostadshus kan ersättas 
av en förskola, en radhuslänga eller växthus. Hyreslägenheter 
växlas med äganderätter som skapar variation och social 
hållbarhet. Gården och gatan delas och skapar förutsättningar 
för möten över generationer. 

FUNkTION 4:E HUSET

Det fjärde huset varierar, på vissa gårdar ryms ett större 
gemensamt växthus, på granngården har växthuset ersatts 
av en förskola, och i något kvarter ett parkeringsgarage.  
Fastighetsindelningen ger en brokighet som hålls samman av 
strukturen av den fyrlängade skånegården.   

vaTTENSTråkET SkåNEGårDEN

FLErBOSTaDSHUSEN

NOrra vÄSTkUSTvÄGEN BYGATAN

raDHUSTak
FLErBOSTaDS-

HUSTak
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