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LANDSBYARNA I GLÄNTAN

Om bebyggelsen bara blev jämt fördelad över hela täv-
lingsområdet, skulle många av de unika landskapsmässi-
ga kvaliteterna gå förlorade.

Genom att däremot samla byggnaderna i små och inten-
siva kluster skapas plats till att den vilda naturen kan tri-
vas och gro och komme riktigt nära. 

De nuvarande skarpa gränserna mellan vild natur och 
jordbruksmark upplöses, så att en mjuk övergång från 
stad till land uppstår. Plommonskogen kan udvidgas ända 
upp till bebyggelsen, medan det södra kompensation-
sområdet med skog eller äng inte längre är begränsat av 
Norra Västkustvägen. Naturen samlar inte bara den nya 
stadsdelen utan också Bjärred och Borgeby.

Tävlingsområdet sträcker sig från Domedejla mosse i norr 
till den utgrävda sjön vid Otto Pers gård i söder. På den 
övervägande flacka åkermarken mellan dessa finns en 
rad lågtliggande områden, som från och till översvämmas 
(vattenatlas.se). 

Istället för att utplana terrängen kan identiteten stär-
kas genom att sjön och mossen sammankopplas med 
ett lågtliggande bälte av våtområden. Överskottsjorden 
flyttas till byggtomterna, som därmed blir lite högre än 
omgivningen. Regnvatten kommer därefter att naturligt 
löpa till våtområdesbältet och säkra en varierad och 
frodig natur. Vid extrema regnmängder blir våtområdet 
till en sammanhängande å som leder vattnet till sjöarna 
medan byggtomterna förblir torra.

Landsbygatan Österleden gick ursprungligen genom 
Borgeby och fortsatte genom det område som i dag het-
er Bjärred. En trafikomläggning har dock ändrat gatans 
karaktär till en väg med hög hastighet och utan plats för 
cyklister och fotgängare. 

Genom att re-etablera en nutidig version av landsbygatan 
i den framtida stadsdelen, kan det skapas ett stadsmäs-
sigt flow och en sammankoppling av Borgeby och Bjärred. 
Fartreducerad biltrafik, särskilda cykelbanor och trottoar 
säkrar en trygg färdsel genom stadsdelen. När gående, 
cyklister och bilister samlas, istället för att spridas ut som 
nu, uppstår mer liv, flera möten människor emellan och 
ökad trygghed.

DET BLÅ BÄLTET DET GRÖNA HJÄRTATLANDSBYGATANDEN NYE STADSDELEN

Det område, som vi i dag känner till som Bjärred, var ur-
sprungligen en liten badort med gäster från Lund. Med 
tiden har Bjärred dock utvecklats till en bostadsort, med 
många pendlande till arbetsplatserna i Lund och Malmö. 

Den senaste stora utbyggnaden skedde på de attraktiva 
landområdena närmast stranden. Men Bjärred har andra 
kvaliteter än närheten till havet. Viltväxande skogs- och 
våtområden är kännetecknande för området utanför 
Bjärred, med Domedejla mosse som den mest utmär-
kande. Lantbruket sätter fortfarande sina tydliga spår, 
med vidsträckta åkrar och välbevarade bondgårdar. Och 
Borgeby har trots en markant expansion fortfarande bev-
arat sin landsbyprägel med gathus omkring huvudgatan.

Det finns stor efterfrågan på bostäder och området mel-
lan Borgeby och Bjärred är utsett till nästa stadsutbygg-
nadsområde med 900 bostäder. Med så stor utbyggnad 
finns det risk för att området endast blir en repetition av 
den något anonyma existerande bebyggelsestrukturen.
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Situationsplan    1:3000

SAMMANHÅLLNING OCH TRYGGHET 
Trygghet uppstår genom tillit och tilliten trivs i överskådli-
ga gemenskaper. En del föredrar förpliktande gemenskap, 
medan andra gärna vill kunna ha gemenskapen som ett 
aktivt tillval. Med Lommas vision om att förbli Sveriges 
tryggaste kommun, är det ett givet val att sikta efter en 
utbyggnadsstrategi som stärker sammanhållningen och 
samtidigt framhäver de speciella naturvärden som områ-
det besitter. 

Bjärreds nya stadsdel ska inte bara vara ännu en förstad 
utan en unik och attraktiv  mix av det bästa av att bo i 
stan och på landet.
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DE SMÅ GEMENSKAPERNA I DEN STORA OMGIVEN AV NATUR

Byahusen ligger längs landsbygatan och definierar ga-
turummet. Längs gatan finns det en högre grad av öp-
penhet och plats för lokala företag, service och offentliga 
funktioner som understödjer stadslivet. Byahusen är rad-
hus och lägenheter, punktvis upp till fem våningar, med 
väldefinierade öppna gårdsrum som kopplar landsbyga-
tan till naturen.

BYAHUSEN KEDJEHUSEN

Kedjehusen följer i högre grad landskabet och bildar med 
små förskjutningar och mellanrum en stegvis övergång 
mellan det privata och det gemensamma. En fasad 
vänder mot den gemensamma gården medan den andra 
vänder ut mot öppet landskap. Typologin är som utgång-
spunkt radhus i två till tre våningar, men det finns också 
plats för experimenterande och individuella boendeform-
er.

Sektion genom landsbygata    1:400Planuttsnitt ved landsbygatan    1:400

BLÅA STRUKTURER GÅNG- OCH CYKELNÄTGRÖNA STRUKTURER VÄGNÄT

Bjärreds kommande tillflyttare är alla olika och den kom-
mande stadsdelen ska därför kunna rymma en stor vari-
ation av boformer. Det ska här finnas ett alternativ till de 
traditionella villaboenden och som bygger på de befintliga 
kvaliteterna i området.

Bebyggelsesstrukturen är uppbyggd som kluster som 
är definierade av de lätt förhöjda landområdena mellan 
våtområde-zonerne. I varje kluster finns det en rad små 
“landsbyar”, baserade på olika typologier och identiteter. 
Varje “landsby” är samlad runt ett eller flera gemensam-
ma uterum, som ger lättöverskådliga gemenskaper -t.ex. 
12-18 bostäder. 

Gemenskapen kan stärkas runt kollektiva hus som in-
nehåller gemensamma faciliteter: Gästrum, storkök, 
festlokal och verkstäder. Det finns vidare en uppenbar 
möjlighet för landsbyarna att ha bilpoolslösningar som 
minimerar parkeringsbehovet och resursanvändandet. 

De totalt 29 små “landsbyarna” är, trots sina stadsmäs-
siga kvaliteter, omgivna av natur. På nära håll slingrar sig 
gröna och blå strukturer omkring landsbyarna: Rekreativa 
parkstråk, små odlingsområden, våtområden, sjöar och 
ängområden. I större skala är hela stadsdelen omsluten 
av skog, som naturreservat och kompensationsområden. 

Vi föreslår att lokalisera hela stadsdelen söder om Dome-
dejla mosse. Det ger en mer sammanhållen stadsdel och 
likaså möjlighet för ett större sammanhållet naturom-
råde, där den naturskyddade skogen och mossen kan 
utvidgas mot norr i ett extra kompensationsområde. Det 
ger plats till mer oberörd natur, där livet i eko-korridorer-
na kan trivas. 

Det betyder vidare att den östra delen av kompensation-
sområdet ska bebyggas. Men totalt sett ger detta mer 
natur av högre kvalitet. Om det skulle visa sig att det inte 
är möjligt p.g.a. laggivningen så är strukturen flexibel och 
kan anpassas efter kraven.

Det finns också möjlighet för att bilda mer förpliktande 
gemenskaper. Detta kunde t.ex. vara renodlade kolle-
ktivboenden för barnfamiljer, äldre, unga eller genera-
tionsöverbryggande gemenskaper. Här kan den enskilde 
nöja sig med mindre plats och få lägre huspris, eftersom 
flera av funktionerna delas.
De närliggande gröna områdena ger också möjlighet till 
odling av grödor, djurhållning samt lokal produktion av 
livsmedel. Detta kan föregå i gemenskap, då även matla-
gning och gemensamma måltider är en fast del av varda-
gen. 
Längs landsbygatan finns det plats för lokala företag, 
service och offentliga funktioner på gatuplan. Det ger 
liv och identitet och bidrar till att koppla ihop stadsdelen 
med Bjärred och Borgeby.

Oavsett graden av gemenskap bidrar strukturen i stads-
delen till att skapa hemkänsla, delaktighet och trygghet 
för invånarna och resten av Bjärred. 
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sektion

EN HÅLLBAR STADSDEL ROBUST OCH UVIKLINGSBAR

Planuttsnitt ved jordbruksområde    1:400Sektion genom jordbruksområde    1:400

Typologin är inspirerad av områdets befintliga jordbruk 
och den jordbruksmark som stadsdelen ska byggas på. 
Här är det möjligt att bilda gemenskap runt odlande och 
tillberedning av måltider. Förhållandevis små bostäder 
med stora gemensamma faciliteter ger plats åt djur som 
höns, får och kanske till och med kor och hästar.

DEN MODERNA BONDGÅRDEN TINGPLATSEN

Byggnaderna är här fristående men ändå placerade kring 
ett gemensamt öppet uterum, där grannsämjan kan fro-
das. Invånarna kan i och med närheten til bondgårdsty-
pologierna ta del av odlingsgemenskapen, men samtidig 
ha en större och individuell bostad.  Det kan både finnas 
enfamiljshus och dubbelhus på tingplatsen. 

ETAPP 1 | PERIFERIN ETAPP 3 | FYLLNING ETAPP 3 | ALTERNATIVETAPP 2 | LANDSBYGATAN

Stadsdelen ska utvecklas de närmaste 20 åren. Det är 
därför svårt att förutsäga vilken teknik och energilösning-
ar som kommer framöver och visa sig vara den mest håll-
bara. I gengäld har mänskligt beteende stor inverkan på 
hållbarheten och beteende kan påverkas av den fysiska 
miljön. 

De gröna strukturerna ger säkra och indbjudande gen-
vägar genom staddelen. Tillsammans med snabbminskad 
biltrafik, separata cykelbanor och trottoarer, uppmuntra 
det til aktiv rörelse istället för att använda bilen. 

Den höga graden av samhälle ger bättre möjligheter att 
använda resurser bättre. Detta gäller både bilpoollösning-
ar och t.ex. möjligheten att låna istället för att äga allt

De blåa strukturerna ger en naturlig dränering av regn-
vatten som ger hög biologisk mångfald, frodige gröna 
områden och minskat behov av traditionell avloppsrening.

Byahusen ligger längs landbygatan og definerer gaturummet. Veldefi-
nerede gårdsrum koplar til till landsbygatan och naturen.

Övriga typologier har en högere grad av öppenhet. De gröna och blåa 
strukturerna blir en integrerad del av det gemensamma rummet och 
används för fritidsaktiviteter, odling och betesmarker.

RELATION TIL GATURUMMET

RELATION TIL DE GRÖNA OCH BLÅA STRUKTURER 

Bebyggelsesstrukturen indeling i landsbyar gerlättöver-
skådliga gemenskaper. Men den er också anpassad till 
den förväntade utbygningnadstakt på ca. 45 bostäder per 
år. 

Det innebär att byggandet av en landsby kan avslutas 
helt, innan invånarna flyttar in. Detta förhindrar att stads-
delen framstår oavslutat om det skulle finnas år med 
minskad efterfrågan på bostäder. Det ger också större 
flexibilitet til att anpassa sig till de bostadsformer som 
framtiden kan behöva. 

ETAPP 1 | PERIFERIN
Bypass-väg mellem Österleden og Fjelievägen byggas. De 
första landsbyar (inklusive förskola och äldreboende) kan 
byggas utmed periferin av befintliga vägnät.

ETAPP 2 | LANDSBYGATAN
Den nya landsbygata ledor centralt genom tävlingsområ-
det. Landbyarna nära gatan kan byggas. Kompensasion-
sområde planteras.

ETAPP 3 | FYLLNING
De sista landsbyarna bygges. Et ekstra kompensation-
sområde (A) på 88.000 m2 norr om mossen planteras. 
Det ger i allt 310.000 m2 kompensationsområde.

ETAPP 3 | ALTERNATIV
Om det östra del (B) av det södra kompensationsområdet 
inte kan ersättas med en liknande nordlig, kan det norra 
området byggas som sista etapp. Det gir i allt 270.000 
m2 kompensationsområde.
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