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Grönsta möter det öppna landskapets trafikleder som omvandlats till stadsgator 
som leder vidare in Bjärred-Borgeby. Genom att utgå från det nuvarande 
vägnätverket blir den nya bebyggelsen en viktig länk mellan existerande platser 
och flöden. Större viktiga stråk och noder identifieras samt förstärks genom den 
nya bebyggelsen. Här är det enkelt och tryggt att röra sig mellan havet, landskapet, 
centrum och hemmavid. Detta bidrar till en mer levande stad, där människor syns 
och är delaktiga.

Pendelstråket blir en viktig del i att erbjuda regionen närhet till olika typer av aktiviteter, 
här blir Grönsta en attraktiv nod i den regionala kollektivtrafiken. Lika lätt som det 
är att ta sig till jobbet i och bortom stan, är det lika lätta att ta sig hit för att njuta av 
en dag på kallbadhuset eller i vandra i ett av stadens många naturreservat. Strategiskt 
placerade hållplatser uppmanar till bruk av kollektivtrafik.  Att resa flexibelt samt välja 
gröna färdmedel är lätt och smidigt. 

De gröna korridorerna går genom området och knyter samman ortens redan 
existerande naturstråk. Grönskan blir en viktig del i att väva ihop hela orten och 
dess människor. Här skapas mötesplatser för olika aktiviteter, i såväl stad som land. 
Den synliga dagvattenhanteringen och dess grönska bidrar vidare med att öka 
medvetenheten till att leva resurssmart.  Att leva med naturen är identitetsskapande 
för Grönsta-Bjärred-Borgeby.

Bjärred-Borgeby har minst sagt ett guldläge med närhet till både storstad, öppna 
odlingslandskap och det vackra kustbandet. Regionen är känd för sina öppna landskap 
och bördiga jordar.  Därför vill vi skapa en ort mellan Bjärred-Borgeby som samspelar 
med naturen och de ekologiska värdena. Den inledande utvecklingen behöver få med 
sig rätt värdeskapande insatser.  Det hjälper upp attraktionen, ökar förtroendet bland 
folk och servicen på orten får bättre förutsättningar.  Vi börjar därför med att genom 
täthet och gröna kopplingar skapa attraktion, bygga mervärden och identitet.  Genom 
att bygga en tät stadsdel besparas jordbruksmark, vilket ger utrymme för vidare 
grönytor i Grönsta och förstärker dess karaktär av trädgårdsstad. 

Här ger det täta kvarteret möjligheter för effektiva energi- och klimatsmarta 
system. De energisnåla husen blir en del i en livscykel där både produktion 
och drift ger låga koldioxidutsläpp. Genom plantering av träd i både 
kompensationsområde och stadsrum, neutraliseras koldioxidutsläppen. 

Den nya bebyggelsen ingår och samverkar i ett större system där ekologiska 
värden värnas och frodas.  Dagvattnet leds ner till ån som vi skapar genom att 
binda samman våtmarkerna.  Här ligger det vi kallar prÅmenaden, gångstråket 
som binder samman norr och söder, människor och natur samt stad och landskap.   
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MÖTET MELLAN LANDSKAPET,  BEBYGGELSEN OCH MÄNNISKORNA

ett varierat stadslandskap med tätt mellan husen 
genererar både fler möten mellan människor och 
mer plats kvar åt långsiktigt innovativa grönytor. 
barriärer omvandlas till gröna stadsgator där de 
nya kopplingarna blir startskottet för en attraktiv 
och levande stad. i grönsta är det enkelt att leva 
och resa resurssmart!
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När Bjärred-Borgeby växer samman erbjuder den nya stadsdelen ett mer blandat 
boende. Den framtida delen är en testarena för innovativ och grön stadsbyggnad. 
Här blir Bjärred en ort för alla, oavsett ålder, bakgrund eller inkomst. Under loppet 
av 20 år kommer ca 900 bostäder att byggas och bli en naturlig del av det skånska 
landskapet

      
Första etappen arbetar med att väva samman Bjärred och Borgeby. Här kommer 
entrén till orten definieras och ge mervärde till den redan existerande bygden. Den 
byggda miljön som binder samman de två orterna kommer bidra till att både gång 
och cykel upplevs som säkrare resealternativ genom orten. Under första etappen 
kommer även naturen i kompensationsområdet etableras samt prÅmenaden. Detta 
är för att börja hantera utsläppen av koldioxid i ett tidigt skede i byggprocessen 
samt låta naturen sätta ton för fortsatt exploatering. Här skapas ett blandat och 
attraktivt boende där det även finns utrymme för olika verksamheter. Att bo i 
naturen ostört men mitt i centrum blir värdefullt.

     
Med hjälp av naturfunktionerna såsom prÅmenaden, kan Etapp 2 initieras. Här 
fortsätter hållbarhet vara i fokus där samtliga bostäder byggs i klimatsmart regi. 
Området fortsätter att förtätas samtidigt som en ny förskola och äldreboende 
öppnas. Här skaps värde genom närhet till naturen, där vissa bostäder ligger i kant 
med Plommonskogen eller längs med prÅmenaden. Kvarteren präglas av en täthet 
som erbjuder många sociala funktioner. 
 

Området expanderar vidare när Etapp 3 börjar. Länken mellan Borgeby-Bjärred 
blir nu tydligare när en helt ny stadsdel får sina krona på verket. De strukturer 
som tidigare har etablerats, såsom verksamheter och gröna funktioner, arbetar nu 
på en större skala. Kvarteret upplevs mer som en helhet men tillåter fortfarande 
Bjärred och Borgeby ha sina karaktärsdrag. Här bor vi med en känsla av stad och 
med naturen runt knuten.   

Det klimatsmarta boendet har fått postitiv uppmärksamhet och ytterligare ett 
kvarter i samma regi byggs nu i utkanten av Domedejla Mosse.  Läget är unikt, beläget 
mellan naturreservatet och Skånes öppna landskap. Vattenstråket prÅmenaden 
svänger här av ner mot Lödde Å och åt andra hållet finns en direkt cykel- och 
gångstråk till centrum, som letar sig vidare ut i det skånska landskapet. 

En tät stad har positiva effekter på den ekonomiska samt sociala utvecklingen och 
den blir även en viktig faktor när det kommer till att minska klimatutsläppen. När 
människor bor nära varandra skapar det underlag för utbyggd kollektivtrafik, service 
och handel. Genom att vidare utveckla de lokala resurser som finns, begränsar vi 
ytterligare transportavstånd vid behov av mat och varor.  Arbetstillfällena ökar och 
med fler människor, kan det sociala och kulturella livet skapa identitet för orten. 
Grönsta erbjuder ett varierande boende där olika människor kan mötas, här 
varierar husen i storlek och karaktär. Det finns en tydlig indelning mellan privata 
och offentliga rum, som båda två genomsyras av det gröna och resurssmarta livet. 
Grönstrukturen blir viktig för rekreation, biologisk mångfald, sociala relationer och 
också för individuellt välbefinnande. Bilberoendet i samhället minskas då aktiviteter 
knyts an till platsen, på lagom avstånd för cykel och gång. Här blir grönstråket, 
havet, landskapet och människorna, en lokal och regional attraktionskraft. 

I kvarteret finns  solida hus och växthusdelar. Här korsas den 
ekologiska hållbarheten med den sociala, där grannar kan mötas 
och odla tillsammans. Växthuset blir en zon mellan det privata 
och offentliga och genom passiv solvärme kan lägenheterna bli 
energismarta. Växthuset återfinns i samtliga typologier och hjälper 
till att levandegöra gaturummet. 

Typologierna varierar från enbostadshus till flerbostadshus vilket 
skapar möjlighet för generationsboende, byggemenskaper och 
hyreshus. Växthusen ger även möjligheter till verksamheter i 
bottenplan och öppnar upp husen som levandegör gaturummet. 
Olika verksamheter såsom kontor, café eller affärer bidrar till mer 
rörelse och liv. Funktionen i kvarteren blir blandad och bidrar 
till att människor sätts i rörelse.  De olika typologierna skapar 
möjlighet för att både stora och små aktörer kan aktivt delta i 
stadsutbyggnaden. 

länken mellan bjärred borgeby

länken mellan årummet och staden

expansion av naturen och staden

ett lyckat koncept

ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 3

ETAPP 4

ATT BYGGA ITAPP

MENINGEN MED TÄTA TÄTT

MIXA OCH MATCHA

TÄTA TÄTT

A

A

B

B

C

C

ILLUSTRATIONSPLAN 

VY  MOT GÅRDSRUMMET

0 m       8               16            24 m

skala 1:400

0 m       8               16            24 m

skala 1:400

KVARTERSGATA 1:400
B-B

GÅFARTGATA 1:400
C-C

HUVUDGATA 1:200
A-A 1.5 2.75 3.0 3.15 3.15 3.0 2.75

19.3

BIODLING

VINDKRAFT

VINDKRAFT

PRÅMENADEN

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

VÄXTHUS

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

GEMENSAM GÅRD 
FÖR ODLING OCH 
UMGÄNGE

GÅRDSHUS MED 
VÄXTHUS

GÅRDSHUS MED 
VÄXTHUS

GÅRDSHUS

GÅRDSHUS

ÖPPEN 
DAGVATTEN-
HANTERING

CYKEL/
BIL

GÅNG/
CYKEL/
BIL

GÅNG/
CYKEL/
BIL

GÅNG/
CYKEL/
BIL

KANTSTENS-
PARKERING

KANTSTENS-
PARKERING

HUVUDGATA

BIL

CYKELGÅNG

GÅNG

CYKEL-/
BILPOOL

CYKEL-/
BILPOOL

CYKEL-/
BILPOOL

GÅNG

GÅNG

GÅNG

GÅNG/
CYKEL

GÅNG/
CYKEL

GÅNG/
CYKEL

återvinning och verkstad växthus lokaler för fritidsaktivitet

klimatsmarta hus

I Grönsta finns möjlighet till både privat och gemensamma grönområden. 
Gårdsutrymmena spelar en viktig roll i det stora gröna nätverket. De är både 
slutet och början på ett nätverk som består av den öppna dagvattenhanteringen, 
prÅmenaden och våtmarken i kompensationsområdet. Kompensationsområdet 
blir ett biologiskt hjärta som försörjer stadens gröna och blå strukturer.  
Våtmarken utvecklas med klimatet. Vid torka fungerar den som en vattenbuffert 
för det omkringliggande naturen och vid regnperioder tar våtmarken emot vattnet 
samt hjälper till att rena och filtrera. Skötsel av området sker av betande djur som 
i sin tur bidrar till produktion av kött eller ull. Här stärks närvaron av inhemska 
arter och fauna medan landskapet fortsatt tillåts vara flackt och behålla sina öppna 
vyer. Det är en plats för fåglar och insekter, som bidrar till biologisk mångfald och 
pollinering av omgivande jordbruk och ängar. Tillsammans med övrig bebyggelse 
och med de gröna och blåa stråken, skapas en stark identitet för orten. Här blir 
rekreation, friluftsliv och närheten till naturen en självklarhet i det vardagliga livet.

Stadsmiljön i Grönsta erbjuder en naturlig brokighet men en sammansatt karaktär. 
Utformning har tagit hänsyn till faktiska behov, sociala relationer och anknytning. 
Den bygger på enkla principer som tydliggör strukturer för boende, besökare 
och människor som är verksamma här. Gatustrukturen har fått en tydlig hierarki 
där samtlig trafik får använda samma flöde. Detta för att skapa livfulla gator, där 
människors syns och finns. Huvudgatorna har fått sänkt hastighet samt breddats 
med prioriterade cykel- och gångvägar. Här finns tydliga separationer genom 
olika slags gatubeläggningar som gör att det bli säkert att färdas som gång- och 
cykeltrafikant. Även i rondellen har gång- och cykeltrafikanter prioriterats genom 
en ny gestaltning. Det ska vara lätt att färdas klimatsmart. 

Parkering längs med gatan för både cyklar och bilar bidrar till stadens och gatans liv. 
Denna lösning sänker hastigheterna och gör bilar och cyklar lättillgängliga. Gatorna 
är inte bara en infrastruktur som är beroende av att bilar kör på dem utan här 
finns även liv och rörelse som kommer fortsätta fungera även vid en minskning av 
biltrafiken.

Gatornas och byggnadernas roll ökar orienterbarheten och förståelsen i 
stadsrummet. Utmärkande byggnader såsom förskolan och äldreboendet, skapar 
orienteringspunkter i staden. Genom sin gestaltning bidrar de även med en identitet 
till Grönsta. Genom att vidare låta byggnaderna integreras över grönstrukturerna, 
kan människor i olika generationer mötas. För de äldre blir grönområdet en 
möjlighet till avkoppling medan barn uppmuntras till lek och lärande. 

FRÅN GÅRD TILL KOMPENSATIONSOMRÅDE

FRÅN GATA TILL STADSRUM

TÄTA TÄTT
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När Bjärred-Borgeby växer samman erbjuder den nya stadsdelen ett mer blandat 
boende. Den framtida delen är en testarena för innovativ och grön stadsbyggnad. 
Här blir Bjärred en ort för alla, oavsett ålder, bakgrund eller inkomst. Under loppet 
av 20 år kommer ca 900 bostäder att byggas och bli en naturlig del av det skånska 
landskapet

      
Första etappen arbetar med att väva samman Bjärred och Borgeby. Här kommer 
entrén till orten definieras och ge mervärde till den redan existerande bygden. Den 
byggda miljön som binder samman de två orterna kommer bidra till att både gång 
och cykel upplevs som säkrare resealternativ genom orten. Under första etappen 
kommer även naturen i kompensationsområdet etableras samt prÅmenaden. Detta 
är för att börja hantera utsläppen av koldioxid i ett tidigt skede i byggprocessen 
samt låta naturen sätta ton för fortsatt exploatering. Här skapas ett blandat och 
attraktivt boende där det även finns utrymme för olika verksamheter. Att bo i 
naturen ostört men mitt i centrum blir värdefullt.

     
Med hjälp av naturfunktionerna såsom prÅmenaden, kan Etapp 2 initieras. Här 
fortsätter hållbarhet vara i fokus där samtliga bostäder byggs i klimatsmart regi. 
Området fortsätter att förtätas samtidigt som en ny förskola och äldreboende 
öppnas. Här skaps värde genom närhet till naturen, där vissa bostäder ligger i kant 
med Plommonskogen eller längs med prÅmenaden. Kvarteren präglas av en täthet 
som erbjuder många sociala funktioner. 
 

Området expanderar vidare när Etapp 3 börjar. Länken mellan Borgeby-Bjärred 
blir nu tydligare när en helt ny stadsdel får sina krona på verket. De strukturer 
som tidigare har etablerats, såsom verksamheter och gröna funktioner, arbetar nu 
på en större skala. Kvarteret upplevs mer som en helhet men tillåter fortfarande 
Bjärred och Borgeby ha sina karaktärsdrag. Här bor vi med en känsla av stad och 
med naturen runt knuten.   

Det klimatsmarta boendet har fått postitiv uppmärksamhet och ytterligare ett 
kvarter i samma regi byggs nu i utkanten av Domedejla Mosse.  Läget är unikt, beläget 
mellan naturreservatet och Skånes öppna landskap. Vattenstråket prÅmenaden 
svänger här av ner mot Lödde Å och åt andra hållet finns en direkt cykel- och 
gångstråk till centrum, som letar sig vidare ut i det skånska landskapet. 

En tät stad har positiva effekter på den ekonomiska samt sociala utvecklingen och 
den blir även en viktig faktor när det kommer till att minska klimatutsläppen. När 
människor bor nära varandra skapar det underlag för utbyggd kollektivtrafik, service 
och handel. Genom att vidare utveckla de lokala resurser som finns, begränsar vi 
ytterligare transportavstånd vid behov av mat och varor.  Arbetstillfällena ökar och 
med fler människor, kan det sociala och kulturella livet skapa identitet för orten. 
Grönsta erbjuder ett varierande boende där olika människor kan mötas, här 
varierar husen i storlek och karaktär. Det finns en tydlig indelning mellan privata 
och offentliga rum, som båda två genomsyras av det gröna och resurssmarta livet. 
Grönstrukturen blir viktig för rekreation, biologisk mångfald, sociala relationer och 
också för individuellt välbefinnande. Bilberoendet i samhället minskas då aktiviteter 
knyts an till platsen, på lagom avstånd för cykel och gång. Här blir grönstråket, 
havet, landskapet och människorna, en lokal och regional attraktionskraft. 

I kvarteret finns  solida hus och växthusdelar. Här korsas den 
ekologiska hållbarheten med den sociala, där grannar kan mötas 
och odla tillsammans. Växthuset blir en zon mellan det privata 
och offentliga och genom passiv solvärme kan lägenheterna bli 
energismarta. Växthuset återfinns i samtliga typologier och hjälper 
till att levandegöra gaturummet. 

Typologierna varierar från enbostadshus till flerbostadshus vilket 
skapar möjlighet för generationsboende, byggemenskaper och 
hyreshus. Växthusen ger även möjligheter till verksamheter i 
bottenplan och öppnar upp husen som levandegör gaturummet. 
Olika verksamheter såsom kontor, café eller affärer bidrar till mer 
rörelse och liv. Funktionen i kvarteren blir blandad och bidrar 
till att människor sätts i rörelse.  De olika typologierna skapar 
möjlighet för att både stora och små aktörer kan aktivt delta i 
stadsutbyggnaden. 
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återvinning och verkstad växthus lokaler för fritidsaktivitet

klimatsmarta hus

I Grönsta finns möjlighet till både privat och gemensamma grönområden. 
Gårdsutrymmena spelar en viktig roll i det stora gröna nätverket. De är både 
slutet och början på ett nätverk som består av den öppna dagvattenhanteringen, 
prÅmenaden och våtmarken i kompensationsområdet. Kompensationsområdet 
blir ett biologiskt hjärta som försörjer stadens gröna och blå strukturer.  
Våtmarken utvecklas med klimatet. Vid torka fungerar den som en vattenbuffert 
för det omkringliggande naturen och vid regnperioder tar våtmarken emot vattnet 
samt hjälper till att rena och filtrera. Skötsel av området sker av betande djur som 
i sin tur bidrar till produktion av kött eller ull. Här stärks närvaron av inhemska 
arter och fauna medan landskapet fortsatt tillåts vara flackt och behålla sina öppna 
vyer. Det är en plats för fåglar och insekter, som bidrar till biologisk mångfald och 
pollinering av omgivande jordbruk och ängar. Tillsammans med övrig bebyggelse 
och med de gröna och blåa stråken, skapas en stark identitet för orten. Här blir 
rekreation, friluftsliv och närheten till naturen en självklarhet i det vardagliga livet.

Stadsmiljön i Grönsta erbjuder en naturlig brokighet men en sammansatt karaktär. 
Utformning har tagit hänsyn till faktiska behov, sociala relationer och anknytning. 
Den bygger på enkla principer som tydliggör strukturer för boende, besökare 
och människor som är verksamma här. Gatustrukturen har fått en tydlig hierarki 
där samtlig trafik får använda samma flöde. Detta för att skapa livfulla gator, där 
människors syns och finns. Huvudgatorna har fått sänkt hastighet samt breddats 
med prioriterade cykel- och gångvägar. Här finns tydliga separationer genom 
olika slags gatubeläggningar som gör att det bli säkert att färdas som gång- och 
cykeltrafikant. Även i rondellen har gång- och cykeltrafikanter prioriterats genom 
en ny gestaltning. Det ska vara lätt att färdas klimatsmart. 

Parkering längs med gatan för både cyklar och bilar bidrar till stadens och gatans liv. 
Denna lösning sänker hastigheterna och gör bilar och cyklar lättillgängliga. Gatorna 
är inte bara en infrastruktur som är beroende av att bilar kör på dem utan här 
finns även liv och rörelse som kommer fortsätta fungera även vid en minskning av 
biltrafiken.

Gatornas och byggnadernas roll ökar orienterbarheten och förståelsen i 
stadsrummet. Utmärkande byggnader såsom förskolan och äldreboendet, skapar 
orienteringspunkter i staden. Genom sin gestaltning bidrar de även med en identitet 
till Grönsta. Genom att vidare låta byggnaderna integreras över grönstrukturerna, 
kan människor i olika generationer mötas. För de äldre blir grönområdet en 
möjlighet till avkoppling medan barn uppmuntras till lek och lärande. 

FRÅN GÅRD TILL KOMPENSATIONSOMRÅDE

FRÅN GATA TILL STADSRUM

TÄTA TÄTT



VY LÄNGS PROMENAD MELLAN KVARTEREN

CYKEL-/
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betande kor
Nya Våtmarken i 

kompensationsområdet

rikt fågelliv

tid för rekreation biologisk mångfald

VARIERAT BOENDE
Inom kvarteren blandas 

bostadstyper och 
upplåtelseformer för att skapa en 
variation av bostadsmöjligheter.

DELNINGSTATIONER
I gårdshusen finns utrymme för 

de boende att dela, byta eller låna 
föremål såsom verktyg, kläder 

och sportutrustning av varandra. 
Det kan vara föremål som man 
använder väldigt sällan eller inte 
har användning för själv längre.

VERKSTÄDER
I gemensamma verkstäder kan de 
boende laga, ändra och ta hand 

om sina tillhörigheter.

ODLINGAR
På de gemensamma gårdarna 

kan de boende odla grönsaker, 
frukt och kryddor. Det finns 

även gemensamma växthus som 
förlänger odlingssäsongen. 

DELAD UTOMHUSMILJÖ
Bostäderna har inga privata 

trädgårdar utan all utomhusmiljö 
är delad för att skapa en större 
gemenskap och samhörighet. 

SEDUM ELLER SOLCELLER
Beroende på hustyp och 
väderstreck kläs taken 

med gröna sedumtak eller 
solceller. Sedumtaken bidrar 
till den biologiska mångfalden 

och solceller genererar 
förnyelsebarenergi. 

SOLCELLSBELYSNING
Utomhusbelysningen drivs med 

solceller.

SOLCELLSLADDNING
Solcellsdrivna laddningsstationer 

för elbilar installeras vid 
parkeringsplatserna. Vid dessa 

finns även bilpooler med elbilar 
och samåkningspunkter för att 
minska behovet av privata bilar.

CYKELPOOLER
För att öka mängden resor 

som sker med cykel finns det  
gemensamma cykelpooler, elcyklar 

och lastcyklar att låna. 

REGNVATTENUPPSAMLING 
Regnvatten samlas upp från 

hustaken och på gårdarna. I husen 
används regnvattnet till att tvätta 
kläder, städa och spola toaletter. 
På gårdarna används det till att 
vattna, städa och tvätta cyklar. 

SYNLIGT DAGVATTEN
I öppna rännor och fåror hanteras 

dag- och stormvatten på ett 
naturligt sätt genom att det ges 

tid och plats att silas genom 
jordlagren.  

PRÅMENADEN
Längs med det gröna stråket som 
binder samman området skapas 
möjlighet för umgänge, rörelse 

och biologisk mångfald i form av 
boulebanor, lekplats, hinderbana, 

utegym, biodling, med mera. 

KOMPOSTMASKIN
Kompostmaskiner i gårdshusen 
omvandlar hushållens mat- och 

trädgårdsavfall till näringsrik jord 
som de boende kan använda till 

odling. 

VINDKRAFT
Små och tysta vindkraftverk 

i området genererar 
förnyelsebarenergi. 

Grönsta är en stadsdel där det finns plats för blandade boendeformer och där 
flexibla lösningar står i fokus. Orten ska kunna hantera framtida föränderliga sociala, 
ekonomiska samt ekologiska förhållanden. Här gynnas staden av ett flexibelt och 
levande gaturum där både byggnader och miljöer anpassas efter behov. Grönsta 
erbjuder bostäder som lätt kan göras om till verksamheter av olika storlekar. 
Detta medför ett levande gaturum där människor kan mötas och interagera. 

I takt med att biltrafiken minimeras ger tidigare parkeringsplatser plats för framtida 
bebyggelse och förtätning.  Även grönstrukturen ges möjlighet att breda ut sig vidare 
i stadsrummet då parkeringsplatser successivt försvinner. Längs gator och gårdar 
växer grönska som knyter samman ekologiska korridorer och när vädret skiftar 
anpassar sig staden efter låga eller höga vattenstånd. Buskar och träd erbjuder 
skuggade platser men minskar även buller. Den biologiska mångfalden väver sig in 
i stadsrummet, från prÅmenaden och vidare. Genom korsande broar bildar detta 
grönblåa stråk ett attraktivt och lättillgängligt natur- och aktivitetsområde, mitt i 
staden. På så sätt värnas även det skånska natur-och kulturlandskapet, från öppna 
landskap till det mindre stadsrummet. Strukturen tillåter samtliga värden få ta olika 
mycket plats över tid och bidrar till en stad i utveckling. FRÅN TORRT TILL REGN FRÅN PARKERING  TILL NYTTOYTA FRÅN BOSTAD TILL VERKSAMHET

FLEXIBLA LÖSNINGAR

HÅLLBARHETSSTRATEGIER
EKOLOGISKA EKONOMISKA SOCIALA
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