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Vårt förslag på utformningen av ”Framtidens Bjärred” har en strävan att vara innovativt och attraktivt. Målsättningen är att förbättra och omhänderta den befintliga bebyggelsen och landskapet
genom att lyfta och inbjuda användningen av de nya gröna och blåa strukturerna.
Med avseende på både befolkningsökning och den ekonomiska tillväxten i Lomma kommun och
i Skåne län, är ett hållbart byggande och ett attraktivt boende nödvändigt och starkt efterfrågade.
Med en djärv och utvecklande design samt med implementering av de senaste ”gröna” tekniken
medför vårt förslag stora möjligheter för ett högkvalitativt boende och ytterligare tillväxt av hela
samhället med stark och positiv inverkan på biologisk- och ekologisk mångfald.
Anvisat tävlingsområde som ligger mellan utkanten av Bjärred och Borgeby utgörs av oexploaterad
råmark med stor potential. Med anslutande vägar runt markområdet möjliggörs anslutning till grannområdena. Markområdet utvecklas med fokus på hållbarhet, rekreation, trygghet, välbefinnande
och tillhörighet till ett område med unik identitet och karaktär som kommer att berika värdena och
tjänsterna som Lomma kommun har att erbjuda.
Vårt designförslag utformades med avsikt att maximera kapaciteten för alla aktiviteter och funktioner, inklusive bostäder, med tonvikt på de gröna och blåa värdena. Avsikten är att området under
en period av 20 år, med en attraktiv och hållbar utformning, ska kunna rymma och inbjuda både
boende och besökare.
Kontexten av vårt förslag är tre bebyggda områden:
- Enbostadshus (med enfamiljshus, parhus, radhud).
- Flerbostadshus
- Centrumändamål

Aktiviteter
Den centrala delen av tävlingsområdet ligger nästan i mitten från utkanten av Bjärred och Borgeby.
Som sådan kommer den att rymma centrala aktiviteter som är planerade runt den befintliga dammen
och tvärs över gatan som en tvådelad kontinuerlig struktur. Aktiviteterna skulle bestå av kaféer,
affärer och en stadsdel som skapar en väldefinierad plats. Byggnadsformerna kommer att vara innovativa och djärva med skarpa kanter, sluttande gröna flernivåtak i en hållbar design. Kommunikation mellan de två mittpunkterna kommer att uppnås över den breda gröna bron som möjliggör
en kontinuerlig korsning för alla användare med kontinuitet samt anslutning av biologisk mångfald
som annars bryts av Norra Västkustvägen. Verksamheterna ska varieras så att gamla Bjärred centrum kan återupplivas och hållas som en viktig del och social plats. Nybildade strukturer är inbäddade i det robusta grönområdet, så att de bildar en kraftfull kombination och korrelation mellan det
urbana och det vilda.
Bostadsområdet, beläget väster om centrum, kommer att bestå av kedjehus och fristående hus.
Husens utformning är tänkta att vara moderna, med gröna tak och användningen av bioklimatiska principer i arkitekturen (med passiva- och självförsörjande hus). Designen är utformad för att
efterlikna en trädtoppliknande struktur med fristående hus på 2 och 3 våningar. Husen ska vara
dolda från de närliggande lokalgatorna i de nya grönområdena, som också kommer att skugga.
Från norra sidan ger närheten av plommonskogen en stor tillgång och komfort till detta lilla och
attraktiva bostadsområde. Området belägen söder om Norra Västkustvägen, kompensationszonen,
omvandlas huvudsakligen till bostadsområde med flerfamiljshus, kedjehus, stora grönområden och
blåa områden. Större byggnader med högst 3 våningar placeras intill Norra Västkustvägen. Bredvid
dessa byggs dagis och äldreboende. Delad av den gröna linjen i söder finns tre radhusgrupper tillgängliga från Fjelievägen. Hela kompensationsområdet förvandlas och byggs med anledning av det
stora bostadsbehovet. Det är antaget att positionering av alla 900 bostäder i området norr om Norra
Västkustvägen skulle resultera i att skapa alltför urbana samhällen med strukturer som inte motsvarar platsens behov och attraktionskraft. Därför tar den gröna linjen och våtmarkerna över områdets
identitet och skapar ett intimt, men än dock anslutet utrymme som andas genom den nyskapade
kompensationszonen. Små hörn, organiska formade lekplatser, högar, träd och olika omgivande
ämnen sammanfaller naturligt mellan gröna linjen och nybildade byggnadskroppar.
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Dominerande zonen är ett bra parkområde som vidare delar upp byggnadskropparna och fortsätter med den
gröna linjen. Parken korsas med olika vägar och vilda zoner för promenader, cykling, rekreation, ridning
och fågelskådning. I slutet av tävlingsområdet planeras de enskilda bostadshusen, placerade på de stora tomterna som tillåter varierande utformning och landskapsplanering. Gränser mellan tomter kan formas med
olika typer av levande staket. Hela kompensationsområdet är utformat för att skapa och utveckla bosättningen som ska gynna både människor och biologisk mångfald.
Strax intill centralzonen arrangeras små stadsdelar. Med anledning av gör närheten till Lund (30 min cykeltur, 30-45 min buss) och den nya tågstationen i Flädie, antas att en mindre grupp studentbostäder bör
planeras. Med befolkningstillväxten och ökande ekonomisk standard skulle detta alternativ vara mycket
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motiverbart. De skulle ligga nära centrum, befintliga sportanläggningar och vid sidan av transitgatan. De

17 st Småhus (1, 2 vån)
BYA = 4055m²
BTA = 8110m²

CENTRUM (1 vån)
BYA = 1330m²
BTA = 1330m²

42 st Parhus (2 vån)
BYA = 2940m²
BTA = 5880m²

110 st lgh (3, 4 vån)
BYA = 3791m²
BTA = 12590m²

100 st lgh (3, 4 vån)
BYA = 2583m²
BTA = 9057m²

Restaurang & café (1 vån)
BYA = 424m²
BTA = 424m²

150 st lgh (4 vån)
BYA = 3360m²
BTA = 13440m²

142 st lgh (3 vån)
BYA = 4259m²
BTA = 12777m²

95 st lgh (4 vån)
BYA = 2100m²
BTA = 8400m²

39 st Radhus (2 vån)
BYA = 2730m²
BTA = 5460m²

70 st lgh (3, 4 vån)
BYA = 1725m²
BTA = 6325m²

Äldreboende 36 st Lgh (3 vån)
BYA = 1000m²
BTA = 3000m²

40 st Parhus (2, 3 vån)
BYA = 2466m²
BTA = 7206m²

Förskola (2 vån)
BYA = 1000m²
BTA = 2000m²

65 st Student-lgh (3, 4 vån)
BYA = 1284m²
BTA = 5404m²

76 st Parhus och Villor (1 och 2 vån)
BYA = 10445m²
BTA = 20890m²
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kommer att ha tillräckligt med avskildhet och isolering än i centrum. Det kommer att bidra till att skapa
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möjligheter att samordna mötesplatser och aktiviteter med sträckor och rörelser in och ut ur distriktet utan
att åstadkomma ekologi.

TOTAL BYA = 45492 m²
TOTAL BTA = 122293 m²
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I förlängningen av plommonskogen placeras en annan del av flerfamiljshus. En ny lokalgata anläggs för
att möjliggöra tillträde till två- till 4-vånings byggnaderna. Byggnaderna har enkla ortogonala och kubiska
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former med få terrassformade assemblies(??). Återigen är kännetecknet den gröna linje, men på denna plats
skapas en ny sjö som hjälper till att avgränsa och samtidigt slå samman den nya zonen från de befintliga
husen och deras tomter vilket gör det möjligt att fortsätta flödet av grönska till andra sidan av platsen.
Längst i norr om tävlingsområdet planeras ett annat litet kluster av fristående enfamiljshus. Genom att vara
helt isolerad och dolda av Domedejla Mosse naturreservat, ger platsen förutsättningar för högkvalitativt,
högt lyxigt boende. Med stora tomter och attraktiva omgivningar bör utformningen av dessa byggnader vara
densamma. Var och en av byggnaderna bör vara oberoende, så att mångfald kan öka till den totala attraktiviteten.

Gröna och blå strukturer
De gröna och blå strukturerna är de viktigaste egenskaperna i detta koncept som sätter prägel och identitet
för områdets framtid. Området kommer att vara en stor zon med gröna och blåa värden som sträcker sig
igenom hela tävlingsområdet och där med sammanfogas med omkringliggande områden.
Denna gröna zon, Bjärreds gröna stråk, anses vara en kontinuerlig förbindelse, mötesplats och multifunktionellt utrymme som sträcker sig från Domedejla Mosse i norr och hela vägen till sydvästra delen av tävlingsområdet. Tanken är att det ska vara det centrala för hela området som även nyttjas och besöks av människor
från omkringliggande områden som bl.a. Bjärred och Borgeby. Det kommer att finnas gång- och cykelvägar
inom grönområden som delvis är asfalterad och delvis anlagda med trätrall och följer gröna linjer av häckar
och träd.
Utomhus möbler är modern karaktär, robust och utformas för att smälta in i miljön längs det gröna stråket.
Huvudsyftet är att ansluta tre befintliga dammar, som kommer att omvandlas och utökas så småningom
(med undantag för Domedejla Mosse) med minimal inverkan. Dessa anläggs längs med vägen för att öka
möjligheten till ostörd biologisk mångfald. Därför är det viktigt att förberedelser genomförs I tid, dräneringssystem bör installeras före byggnader så att vattnet kan ackumuleras och det vilda naturlivet anpassar
sig till den nya naturn. Över de nybildade dammarna och våtmarkerna bildas små broar som möjliggör interaktion och skapar en unik omgivning. Genom passage kopplas grönområden till landskapen i de nybildade
byggnadsområdena och bildar gröna ytor samt att de får en kontinuerlig förbindelse
Landskapet i Lomma är inte bara av rekreations- och estetiskt värde, det används även för att bilda en effektiv grön och säkerhetszon. Vi har föreslagit landskaps diken, våtmarker och sjöar som fysiskt definierar
områdena. Detta är ett förenklat sätt att estetiskt motivera utrymmet utan att äventyra säkerheten.
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Trafik
Generellt behålls befintligt trafikmönster och vägar. Huvudleden behålls - Fjelievägen som
anslutning till Flädie och Lund, Norra Västkustvägen och Österleden i anslutning till Borgeby och vidare norrut, rondellen och Västanvägen som anslutning till Bjärred och norrut.
Två av de befintliga gatorna skall uppgraderas.
Löddesnäsvägen, med de nya kollektivtrafikledningarna som går på Västanvägen, är det
viktigt med en stark förbindelse med Borgeby. Därför hålls gatan i sin ursprungliga rutt,
men infrastrukturen förbättras, trädlinjer läggs till, gatureglering och vägar anpassas. Gatan
förblir lokal men med en högre utrustningsnivå som gör att den kan rymma trafiken från
och till de nybildade byggnadsområdena såväl som de befintliga. Domedeljavägen behandlas på samma sätt, med skillnaden att förväntad trafiknivå är betydligt lägre.
Två nya lokalgator läggs till inom tävligsområdet. Gatan i stadens centrala område, Lokalgata 1 är parallell med Löddesnäsvägen och sträcker sig från Västanvägen i väster till Norra
Västkustvägen i öster och delar upp områdets centrala zon från den lugnare bostadsdelen.
Den andra lokalgatan, på östra gränsen till tävlingsområdet, lokalgata 2, förbinder Fjelievägen med Österleden i norr. Vi anser att denna riktning är mycket viktig och därför har denna
del av platsen behandlats och nya byggnadskroppar och enfamiljshus har skapats.

Nya gångvägar

Nya cykelvägar

Nya bilvägar

En av platsens framtida huvuddrag kommer att vara nybildad grönbrokonstruktion som
kommer att ansluta kraftigt uppdelade markmassor brutna av Norra Västkustvägen. Denna
struktur kommer att bilda en korsning för alla boende i de två områdena, inklusive vilda
djur. Med stark vegetation och inkorporerade gatumöbler, samt gång- och cykelvägar bildas miljövänliga strukturer.

Parkering
Den största delen av platsen är tänkt som en bilfri zon. I dagens ekonomi, där antalet bilar
ökar varje år, är det mycket komplicerat att uppfylla denna uppgift. Försök har gjorts att
flytta trafiken till utkanterna så mycket som möjligt och att lämna centrum för natur och
grönska. Därför verkade det naturligt att de höga parkeringskraven (900 bostäder = min
990pp) uppfylls genom underjordiska anläggningar. Alla flerfamiljshus får underjordiska
garage. På så sätt används utrymme ovanför dem för park och grönska och det skulle inte
beröva platsen och dess stora potential avseende gröna och blåa strukturer. Tillgång till
dessa anläggningar ges från befintliga gator och ny lokalgata 1. För enfamiljshus anläggs
parkering inom den egna tomten på gräs armerade marksten, för att minimera påverkan på
det gröna. Stora allmänna parkeringsytor som behövs för dagis och äldreboende anläggs på
samma sätt.
Befintliga busshållplatser och allmänna kommunikationsanläggningar behålls. Linje 132
och 134 från Lomma ligger på samma väg. Vi föreslår förlängning av Lundlinjen 147 till
det nya centrumet på Bjärred green. Två hållplatser läggs längs Västanvägen och Fjelievägen som kommer rymma den nya spårvagnslinjen.
Särskild uppmärksamhet ägnades åt cykelvägarna som en viktig del av hela området och
invånarnas livsvanor. Det är möjligt att komma åt cykelvägen från varje ny bebyggelsestruktur som cirkulerar runt hela tävlingsområdet. Naturligtvis är samtliga cykelvägar i alla
områden ihopkopplade, liksom med de närliggande områdena.
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Etapp I

Etapp II

Etapp III

Etapp IV

Etapp V

Etapp VI

Etapper
utformning av tävlingsområdet är organiserat så att det möjliggör kontinuerlig utveckling genom åren.
Första etappen blir utveckling av områden i centrala delen - ovan Norra Västkustvägen och väster om
från Västanvägen. Huvuddelen skulle ligga till grund för den första delen av de gröna stråken så att
den under de närmaste åren kan blomstra och växa. Ytterligare etapper planeras utvecklas runt centrum så att hela området utvecklas jämnt. Varje etapp består av flera faser som kan överlappas eller
kombineras. Gröna stråket, som bas för hela utvecklingsområdet, måste föregås av utvecklingen av
enskilda etapp. När alla etapper är färdiga kommer dominerande grönska som förbinder det livliga
centrumet med resten av området och bidrar till en hållbar social och karaktärsfull utveckling.

Lomma är kommunen med uttalade ambitioner att erbjuda sina medborgare en bra levnadsstandard
och miljö samt kommunal service av högsta kvalitet och standard. Ambitionen resulterade i flera utmärkelser under de senaste åren, som Bästa skolan, bästa bostäder, årets säkraste kommun och årets
kvalitetskommission. Vi är övertygade om att den här lösningen under de närmaste åren kommer att
öka och berika de miljömässiga och sociala effekterna av staden Bjärred och därmed hela Lomma
kommun. En hållbar design, intimitet men samtidigt öppenhet mot sin omgivande miljö, en modern
stadsdel med högteknologisk anda som positivt påverkar, bevarar och uppgraderar den mänsklig tillvaron är vad Bjärreds Gröna Stråk har att erbjuda!
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