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Projektet föreslår etableringen av en ny dynamisk och rekreativ skog 
mellan Bjärred och Borgeby baserat på befintliga gröna och blåa 
områden. I den nya skogen kommer en karaktärsfull och hållbar 
stadsdel så småningom att uppstå i en gradvis expansion. Skogen 
kommer som grundelement i förslaget till att bidra till en grön och 
tät livsmiljö med en stark lokal identitet som har en hög biologisk 
mångfald och möter klimatförändringar. Målet är en sinnlig, mång-
faldig och varierad levnadsmiljö för människor, växter och djur.

FRAMTIDENS BJÄRRED – MELLAN SKOG OCH STRAND
Bjärred och Lomma Kommun har ett unikt läge i direkt anslutning till Öresund 
och många naturliga egenskaper. I tävlingsområdet bidrar Domedejla Mosse och 
Plommonskogen, precis som kompensationsområdet, med starka rekreations- och 
ekologiska egenskaper. Ett nytt distrikt i Bjärred måste fokusera på och utveck-
la dessa befintliga naturegenskaper. En sammankoppling av de många mindre grö-
na och blåa områdena i tävlingsområdet till en sammanhängande skog kommer 
inte bara att gynna den nya bosättningen, utan även Bjärred och Borgeby som 
helhet. Tänka sig: 20 år fram i tiden och Bjärred ligger mellan skog och strand!  
 
Det första steget i projektet är således planteringen av tusentals träd i tävlingsområ-
det och upprättandet av rekreativa spår för fotgängare och cyklister i hela området. 
Skogen är planterad i två olika typer; bestående skogar och stadsutvecklings skogar 
(se planche 4 för vidare beskrivning). Den nya skogen bidrar från ett tidigt stadi-
um av ekologiska kvaliteter och skapar ett händelserikt område för rekreation för 
Bjärreds medborgare. När träden växer och skogen utvecklas, utvecklas området 
kontinuerligt.
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BOSTADSOMRÅDEN
Landskapsaxlar - Aktivitetsgator och mötesplatser
För fotgängare och cyklister är området bundet till tillsammans med två huvudfarter från 
norr till söder och öst till väst. Norr-Söder landskapsaxeln går från rondellen/Norra Väst-
kustvägen i söder till Domedejla Mosse i norr. Landskapsaxeln Öst-Väst sträcker sig från 
Västanvägen i väster till Borgebyhallen i öst. Rader av snabbväxande poppelsträd längs dessa 
centrala vägar kommer inom en kort tidsperiod att ge området karaktär samt visuellt förbi-
nda området. Längs liggande axlar är platser och aktivitetsområden utlagda i olika storlekar. 
Platser och aktivitetsfält kan användas aktivt till olika typer av aktiviteter och uppehåll 
för invånare i Skogstad Bjärred. För en mer permanent planering av aktivitetssområdena 
föreslås en process baserat i lokal medborgarinflytande.

Bebyggelsen
Bebyggelsen hålls tät och låg mellan 2 och 4 våningar, där huvuddelen av byggnaderna vill 
vara i 2- och 3-vånings höjden. Byggnaden eftersträvar brutna fasadkurser för att skapa ett 
bekvämt mikroklimat för människor, växter och djur. Takytor kan dyka upp med gröna tak 
eller solceller och används aktivt för att hantera dagvatten eller producera energi för bygg-
naden. Lokalt öppen dagvattenhanteringar planeras decentraliserat och införlivas i bebyg-
gelsens öppna utrymme. Planering av öppen dagvattenhantering planeras för ökad biologisk 
mångfald. 

Fruktträd-ring
I mitten av bosättningen planteras en ring av fruktträd. Ringen blir en gemensam fruktodling 
för områdets invånare och besökare som kan användas rekreationsmässigt och genom att 
gå en promenad längs fruktringen kan olika frukter plockas.

INFRASTRUKTUR
Det nya bostadsområdet är kopplat till Bjärreds befintliga infrastruktur. Planen beskriver 
byggfält och bostadsområden som syftar till att minimera pågående trafik och skapa en 
bekväm bostadsmiljö. Bostadsområdet är kopplat till den befintliga vägstruktur på fem olika 
platser med ankomstväger utan möjlig genomkörning som inkorporeras i bebyggelsen. De  
fem ankomstväger är anslutna till respektive Löddenäsvägen, Västanvägen och Norra Väst-
kustvägen. Placeringen av ankomstvägen möjliggör en stegvis expansion där arbetstrafiken 
kan nå området utan att störa invånarna i de redan byggda bostäder. Ankomstvägar måste 
uppfattas som urbana utrymmen och utformas som ”shared spaces” där fotgängare och 
cyklister prioriteras högre än bilar. Huvuddelen av parkeringsplatsen ligger i periferin av 
bostadsområdet nära befintliga vägar. Vissa parkeringsplatser placeras mer centralt i bost-
adsområdet och är reserverade för bilister som prioriterar samåkning.

INSTITUTIONER
De nya institutionerna placeras i förbindelse med befintliga offentliga institutioner och med 
enkel tillgång till befintliga och nya grönområden.
  
Nyt äldreboende ligger vid Emils förskola och Borgeby Hallen. Tanken är att lokalisera barn 
och äldre och skapa kopplingar tvärs över generationer. Invånarna i det nya äldreboende 
kommer att ha enkelt tillgång till aktiviteterna i och runt Borgebyhallen, och till de nya 
grönområdena inom kompensationsområdet. 
 
Ny kommunal förskola ligger norr om Domedejla Mosse nära Rutborgskolan. Det kommer 
att finnas gott om möjligheter för barn på nya områden och i Domedejla Mosse. Som ett 
viktigt element i byggandet av nya skolbyggnader föreslås ett antal skogspaviljonger i det 
omgivande landskapet. Skogspaviljongerna kommer att kunna fungera som ett utomhusk-
lassrum där undervisning kan ske i skogen eller i närheten av vattnet. Därigenom användas 
det omgivande landskapet som en del av elevernas inlärningsprocesser kring naturliga pro-
cesser, klimat och biologisk mångfald.
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Skogsstad Bjärred

BYA och BTA

   BYA  BTA 
Byggfält 1  4017 m2 8034 m2

Byggfält 2  7150 m2 21450 m2

Byggfält 3  6170 m2 12341 m2

Byggfält 4  7390 m2 22170 m2 
Byggfält 5  5229 m2  15689 m2 
Byggfält 6  3554 m2 10662 m2 

Fortätningsområde  2480 m2 7442 m2 
 
   BYA  BTA 
Total   35990 m2 97788 m2

Inrättande av skogar och infrastruktur - År 0 Initial utveckling, fas 1 - år 1-5 Urban länkning, fas 2 - år 5-15

1

Förskola - byggeområde

Äldreboende - Byggeområde

Fortätningsområde

2
3

4
5

6

Urban förtätning - Förtunning i skogen, fas 3 - år 10-20 Skogsstad Bjärred utvidgades fullt, fas 4 - år 15-20

Som ett öppningsdrag för utvecklingen av Skogstad Bjärred etableras två olika skogstypologier i om-
rådet. Två olika övergripande skogsprinciper utarbetas: en bestående skog och en stadsutvecklingsskog.  
 
Bestående skogar: Denna princip kommer att säkerställa en sammanhängande skog som blir en ny 
identitet för sammankopplingen mellan Borgby och Bjärred. Denna skogstyp bygger på befintlig 
vegetation i Domedejla Mosse och Plommonskogan. Domedejla Moss vildodlade skog är utveck-
lad i norr och söder som en succesions-skog. Den syd / sydöstra etablering av ny skog är baserad 
på Plommonskogans ekväxt och utvecklas med ekar som en viktig karaktär. En lokal hänvisning 
till denna skogstyp är ekskogen i Bulltoft Park, som har utvecklats för en skog fylld med karaktär 
under en kort tid.

Stadsutvecklingsskog: Skogsbyggnaden är etablerad inom de områden som läggs ut för nya byggfält. 
Principen om stadsudviklingsskogen är att skapa en grönska som hjälper till att utveckla en stark 
grön identitet i bostadsområdet innan själva bebyggelsen implementeras i området. Stadsudveck-
lingsskogen kommer att fungera som ett dynamiskt element som kan utvecklas med tiden och 
säkerställa en robust basis för planen. Skogen kommer att utvecklas oberoende av bebyggelsens 
utveckling. Skogen återspeglas i Alnarp landskap laboratorium där forskare och studenter under 
många år för att arbeta på att skapa kvalitet skog på kort och lång sikt och ”kreativa drift” som 
gör det möjligt att forma skogen på plats. Denna form av skogsbruk gör det möjligt för oss att 
bygga på de oförutsedda egenskaperna i skogsodling och använda dem som underlag för att skapa 
ett upplevelserik stadsdel och skog. Det föreslås att skogsbruket bygger på Alnarps erfarenhet 
och bygger på samma skogsformer. Etablering och övervakning sker i samarbete med forskare 
och det föreslås att medborgare i Bjärred och Borgeby är involverade i processen för plantering 
och att identifiera egenskaper och speciella platser i skogen när de uppstår.

Utspädning i träd: När det förtunnas i skogens grönska, kan man vid varje intervention bedöma 
hur träden som tas bort kan återanvändas i andra sammanhang. Till exempel kan träd flyttas till 
andra ställen i kommunen, gjorda för kakel och användas som tillfälliga gångvägar och spår eller 
läggas ut i skogen.

Tillgänglighet / Infrastruktur: Som ett viktigt inslag i etableringen av den nya skogen läggs spår för de 
övergripande förbindelserna mellan Bjärred och Borgby samt tillfartsvägarna för biltrafik till de 
enskilda bebyggelseområdena. Dessa skapar tillgänglighet i området från början och området är 
initialt integrerat som ett led i ett rekreationsnät mellan de två städerna, Bjärred och Borgby. De 
två primära landskapsaxlarna planteras med poppelrader som blir en stark markör för förbind-
elserna, där nya aktivitetsfickor och uppehållmöjligheter är organiserade runt.

I fas 1 expanderas bebyggelseområde 1 i det sydvästra västra hörnet av området. Området utökas 
med upp till 4017 BYA / 8034 BTA och skapar förtätning i stadsområdet i det område där det för-
tunnas i skogsplanteringen i bebyggelse 1. I denna fas etableras förskola och äldreboende i tävling-
sområdet nära Borgeby.  Vidare etableras Skogspaviljong Norr och Söder i skogen. Det finns två 
platser / aktivitetsområden som är kopplade till axlarna och området blir tillgängligt ytterligare 
genom att förtunna i vegetationen längs fruktträd-ringen.

I fas 2 förtunnas den primära utvecklingen i stadsutvecklingsskogar i byggnadsområdena 2 och 3. 
Förtunningen baseras på en bedömning av vilka träd som har utvecklats mest karaktäristiskt och 
kan bidra till levnadsmiljöns ledighet. Byggområde 2 kan utökas till 7150 BYA / 21450 BTA. Bebyg-
gelseområde 3 kan utökas till 6170 BYA / 12341 BTA. I fas 2 är aktivitets- och uppehållsområdena 
kopplade till axlarna, vilket kommer att skapa bra utrymme för boende och medborgare som an-
vänder rekreationsområdet.

I fas 3 förtunnas stadsutvecklingsskogen i bebyggelseområde 4, 5 och 6. Områdena kan utvecklas 
samtidigt. Bebyggelseområde 4 och 5 kan utökas upp till 12779 BYA / 38338 BTA. Byggnadsom-
råde 6 kan utökas till 3554 BYA / 10662 BTA.

I fas 4 kan fortätningsområdet i befintlig bebyggelse mellan Bjärrad och Borgeby aktiveras parallellt 
med bebyggelseområde 4, 5 och 6 som är fullt utbyggda. Fortätningsområdet kan utökas upp till 
2480 BYA / 7442 BTA. När alla byggnader är fullt utbyggda kommer bebyggelsen att vara 36170 BYA 
/ 94250 BTA.

Utbyggnadsordning

Domedejla Mosse

Domedejla Mosse

Domedejla Mosse

Löddesnäsvägen

Löddesnäsvägen

Löddesnäsvägen

Byggfält 1  
BYA 4017 m2 
BTA 8034 m2
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BYA 2480 m2  
BTA 7442 m2 Byggfält 5  

BYA 5229 m2  
BTA 15689 m2

Byggfält 6  
BYA 3554 m2  
BTA 10662 m2

Bestående skogar  - Extension, Domedelja mosse

Bestående skogar  - Extension, Plommonskoven

Stadsutvecklingsskog - Högbestånd, monokultur

Stadsutvecklingsskog - Högbestånd, blandbestånd

Stadsutvecklingsskog - Lågbestånd med  överståndere

Stadsutvecklingsskog - Lågbestånd, monokultur

Stadsutvecklingsskog - Lågbestånd , blandbestånd


