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Bjärreds framtid
Bjärreds nya stadsdel tar en banbrytarens roll i den byggda miljöns utvecklingen mot en grönare fram-

tid. Förslaget stöder den värdefulla naturens mångfald och för den in till en del av invånarnas vardag. Genom 
att stöda naturnära värderingar med arkitekturens medel, blir det lättare och göra hållbara val i vardagen.

Lomma kommun är ett välutvecklat samhälle, som befi nner sig på ett ekonomiskt betydande område, 
intill Lund, Malmö och Köpenhamn. Bjärred bör i framtiden fi nna ett hållbart sätt att vara en del av en större 
region. Bjärred måste erbjuda sina invånare nya alternativ till en förändrad arbetskultur och kolneutral trafi k. 
Dessutom bör den förstärka sin unika identitet och dragningskraft  som en grön och hälsosam uppväxtmiljö.

I framtiden kan småföretag och lokalproducenter verka fl exibelt och ha nätverksamhet för att bli en 
del av större helhet. Genom detta kan de erbjuda tjänster åt alla Lomma kommuns invånare. Huvudcykelled-
erna och förbindelserna till Flädie och Lund, kopplar området till kollektivtrafi k- och järnvägstrafi klederna. 
Genom att prioritera lätt trafi k inom tävlingsområde blir det för alla tryggt och trevligt att gå och cykla dagli-
gen.

Den rika och intressanta arkitekturen baserar sig på småskalighet och centrerade funktioner. Täta 
gatumiljöer skapar dagliga möten mellan människor och naturen är närvarande överallt. Områdets erfaren-
hetmässighet, igenkännbara landmärken och goda förbindelser skapar Bjärred en ny image. Å ena sidan är 
framtidens Bjärred en självförsörjande helhet, som erbjuder ekologiskt boende och lokala tjänster, å andra 
sidan är Bjärred en banbrytare med nätverksamhet, som erbjuder nya möjligheter till arbete och fritid.

Balansering av konsekvenser
Kompensation och balanserandet av byggandets konsekvenser styrs i förslaget av fyra grundprinciper:
1. Befi ntliga värdefulla biotoper, naturreservatet Domedejla mosse, Plommonskogen samt dammarna i   
 kompensationsområdet och norr om Österleden, bevaras livskraft iga.
2. Den byggda miljön formas till en del av biotopnätverken genom att skapa gröna öar eller ”stepping   
 stones”, småbiotoper på gårdar och i allmänna uterum, som stöd för de omkringliggande biotoperna. 
3. Skapa nya mångsidiga biotoper i kompensationsområdet anpassade till områdets naturliga biotoper.
4. Berika områdets värde med hjälp av biologisk mångfald, landskaps värden, miljöfostran och rekreation  
 (bl.a. Naturskolan, naturstigar).

Grönstrukturen
Naturmiljöerna och kulturlandskapet utgör grunden för områdets utveckling. Genom att ta vara på 

befi ntliga värden samt skapa nya och återupprätta förlorade livsmiljöer berikas både landskapet och den 
biologiska mångfalden. De nya livsmiljöerna och habitaten är planerade som en helhet baserat på områdets 
ekologiska förutsättningar och bygger på tre nätverk; ängsnätverket bestående av ängar och öppen mark, 
skogsnätverket bestående av skog och träd samt det blå nätverket bestående av vattendrag och våtmarker. 
Nätverken bidrar även till skapandet av ekologiska landskapssamband och spridningsvägar, stöder 
upprätthållandet av populationers stabilitet och strävar eft er att kombinera olika delar av näringsväven. 
Integrerade i de nya nätverken stöds befi ntliga livsmiljöer och områdets artrikedom på bästa möjliga sätt. 
Som resultat skapas ett nätverk av biotopnätverk. 

Nätverket av nätverk bidrar mångsidigt till upprätthållandet av ekosystemtjänster, bland annat 
dagvattenhantering och översvämningsskydd, pollinering, biodiversitet, naturpedagogik och lärande, 
produktion av mat och material samt stöd av invånarnas rekreation och hälsa. Även den byggda miljön utgör 
en del av nätverket med olika naturbaserade lösningar integrerade i byggnader, gårdar och gatumiljön. 

Ängsplatsen 09:00 Morgon vid ängen 
Ängsplatsen är tävlingsförslagets gröna kärna. Ängsplatsen är en länk mellan 

kompensationsområdet i söder och Domedejla mosse i norr. Över ängen går en bro 
för gång- och cykeltrafi k. Bron skapar ett igenkännbart landmärke och ett naturnära 
område för dagliga möten mellan människor. Bron har, förutom en funktionell roll, 
en upplysande roll för hela trakten. Den presenterar olika djur- och växtarter och 
uppmuntrar människor till att undersöka och att upptäcka något nytt!

Stadsbild och grönområden
Tävlingsförslaget kopplar samman Bjärreds och Borgebys stadsstrukturer till en helhet. I förslaget 

förenas två olika nätverk: grönområden och naturens nätverk samt stadsstrukturens och boendets nätverk. 
Genom detta bildas en vävnad, som erbjuder en rik och balanserad miljö för både människor och naturens 
mångfald.

Stadsstrukturen blir tätare intill den centrala gågatan, som sträcker sig igenom hela tävlingsområdet. 
Längs gågatan ligger det små torg, som bidrar till en urban gatumiljö. Den nya gågatan, med en kedja av 
off entliga platsbildningar, leder till Bjärreds centrum.

Området vid idrottshallen, nya naturcentrumet och förskolorna är en av Bjärreds nya aktiva målpunkter. 
Förskolornas verksamhet kopplas direkt med kompensationsområdet genom att ändra på Österleden. I 
samband med förskolorna placeras ett nytt naturcentrum.

Kvarterens struktur grundar sig på två huvudkoordinater och en grön korridor mellan dem. Omkring 
kollektivtrafi klederna är bebyggelsestrukturen skyddande. Intill naturområden, i utkanten av bebyggelsen, 
fragmenteras strukturen.

Gröna korridoren är en länk mellan natur och den urbana miljön. Den kopplar samman de 
omkringliggande befi ntliga grönområdena och hanterar områdets dagvatten. Förslagets gröna kärna, 
Ängsplatsen, erbjuder invånarna ett öppet grönområde mitt i bebyggelsestrukturen. Området norr om 
Domedejla mosse förlänger gröna korridoren och skapar en ny miljö för boende.

Ängsnätverket

Kompensationsområdets öppna landskap 
bevaras till stor del och variationen av de livsmiljöer 
ett åkerlandskap har att erbjuda utökas. I framtiden 
erbjuder området både vårdade oh naturliga ängs- och 
betesmarker av olika karaktär. I ängsnätverket ingår 
även parkernas och gårdarnas öppna och halvöppna 
grönområden. Dessa utgör viktiga livsmiljöer bl.a. för 
pollinerare. 

Ängsnätverket är beroende av och påverkas 
av bebyggelse och de hydrologiska förhållandena och 
en småskalig men mångsidig variation av de öppna 
och odlade livsmiljöerna ökar artrikedomen. Många 
arter är även beroende av en varierande livsmiljö. 
T.ex. äter nässelfj ärilens larver nässlor (bl.a. ängar 
och vägrenar) medan den som vuxen är beroende 
av blommande växters nektar (bl.a. blomsterängar, 
odlingslotter) och lökgrodan förfl yttar sig vid vuxen 
ålder från vattendragen upp på land till ett liv på 
åkern. Däremot är biotopernas storlek eller en stark 
sammankoppling av naturtyper inte av lika stor vikt 
för ängsnätverkets arter. 

Skogsnätverket
Områdets två större skogsområden utgör 

skogsnätverkets kärnområden. Genom att tillföra 
området nya skogsområden och -öar förbättras 
skogsarternas möjligheter till förfl yttning och rörelse. 
Så småningom och i omgångar planteras skog på 
delar av kompensationsområdet. Slutresultatet bildar 
ett mångsidigt nätverk av skogsområden och -öar av 
olika typ och i olika åldrar.

För skogsnätverket är sammankopplingen av 
dess olika delar viktig eft ersom en del av skogsarterna 
har svårt att förfl ytta sig. Mångfalden ökar i och med 
att ett skogsområdes storlek ökar. Förutom storleken 
på skogsområdena utgör även förutsättningen för 
naturlig succession en viktig utgångspunkt för ett 
artrikt och mångsidigt skogsnätverk. En del skogsarter 
trivs även bra i människans närhet. T.ex. kattugglan 
häckar i kulturlandskapens lundar, parker samt holkar 
och gamla lador.

Det blå nätverket

Områdets topografi  samt befi ntliga åkerdiken, 
dammar, sumpmark och byggda våtmarker utgör 
grunden för det blå nätverkets struktur. Diken och 
bäckar förbättrar sammankopplingen av områdets 
livsmiljöer. Genom naturlig hantering av den byggda 
miljöns samt odlingsmarkernas dagvatten strävas det 
eft er att minimera bebyggelsens inverkan på områdets 
grundvatten. 

Det blå nätverket utgörs av fl era olika 
skalor, allt från små bäckar till utbredda våtmarker. 
För det blå nätverkets arter är sammankopplingen 
av nätverkets olika delar viktig eft ersom fl era av 
arterna inte kan röra sig på land. Rinnande vatten, 
diken och bäckar, kopplar samman små och stora 
dammar och våtmarker.  Speciellt vattendragens olika 
strandområden har en rik mångfald och många arter 
som lever på land utnyttjar det blå nätverkets delar bl.a. 
för fortplantning. Exempel på arter som är beroende 
av och en del av sitt liv lever i det blå nätverkets 
livsmiljöer är lökgrodan, som förökar sig i vattnet och 
under det långa larvstadiet är beroende av dammar 
eller våtmarker med god vattenkvalitet som inte fryser 
under vintertid, och trollpipstrellen, en fl addermusart 
som nattetid trivs i frodiga strandskogar medan den 
spenderar dagen i byggnader eller gamla ihåliga träd. 
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Parkering
-parkering är en del av områdets färdtjänster “MaaS”
-gemensamma parkeringsplatser  -> fl exibel parkering
-ingen parkeringsnorm -> behovet uppskattas vid byggning
-bilparkering kan vid behov ändras till cykelparkering eller 
parkområde
-inga omfattande parkeringsstrukturer -> parkeringsplatserna 
bör kunna ändras till annan funktion
-elbilar har egna laddningsplatser

Bjärred 22:00 En stämningsfull kväll

Den nya stadsstrukturen kopplar Borgeby med Bjärred centrum. Den 
boulevardlika gågatan sträcker sig från Bjärred centrum, genom tävlingsområdet 
till naturcentrumet. Bebyggelsens småskalighet och varierande formgivning ger 
omgivningen en tydlig egen identitet. Samtidigt kompletterar bebyggelsen de 
befi ntliga stadsdelarna. De avgränsande kvarteren skapar trivsamma och intima 
mötesplatser. Kvarterens innergårdar fungerar som invånarnas vardagsrum. 
Det gröna nätverket bidrar till biologisk mångfald och kopplar befi ntliga 

Grönt hjärta Grönt hjärtaGrönt hjärta  2/4/

1.

2. 2.

Grön korridor
Sammankopplad grönstruk-
tur bildar ett nätverk av 
rekreationsmöjligheter 

Domedejla 
Mosse

Plommonskogen

Ihopknytande gata
Centrerade funktioner, tjänster 
och lokaler

Bjärred Centrum

Sport
Förskola

Naturcentrum

Sammanställning av ytor

BYA = 47 900m²
BTA = 124 100m²

Situationsplan 1:3000

Fas 1
Först skedes bebyggelse. Inga ändringar till 
Österleden. 

Fas 2
Ny kringled, nya gågatan, ängsplatsen och 
naturcentrumet byggs

Fas 3 
Kvarteren kompletteras, östra torget blir 
klart, förskolan och äldreboendet byggs

Fas 4
Stadsstrukturen kompletteras på områdets 
kanter, området norr om Domedejla Mossen 
byggs
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Bredare nätverk

1. Skulpturpark
2. Boulevard
3. Södra torget - trafi khub
4. Fyrbyggnad
5. Naturbro
6. Urban gågata
7. Östra torget - off entliga tjänster
8. Äldreboende
9. Naturcentrum
10. Förskola
11. Angöringstrafi k runt parken
12. Utvidgning för idrottshallen



insekter

ädellövträd
t.ex. ask

(Fraxinus excelsior)

fåglar
t.ex. kattuggla
(Strix aluco)

fåglar

trollsländor
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(blomsterängarter)
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fladdermöss
t.ex. trollpipistrell 

(Pipistrellus nathusii)

Odlingslotter 

bl.a. nyttoväxter, trädgårdsväxter 

Park- och blomsterängar
(vårdade ängar; slåtter, bete)

bl.a. liten blåklocka, backnejlika

Fruktträdgård

bl.a. äpple, päron, körsbär, 
bärbuskar

Dammar och 
uppehållsbassänger

 RegnbäddarGröna tak

Skogsnätverket Ängsnätverket Det blå nätverket

Ädellöv- och lundskog

bl.a. ek, ask, hassel

Svämlövskog
(artrika, i närheten av vattendrag)

bl.a. klibbal, ormbunksväxter

Ädellövskog, lundskog
(artrika, näringsrik mark)

bl.a. ek, ask, hassel

Betesmark
(vårdade ängar (slåtter, bete), 

upprätthållande av öppna 
naturmiljöer)

bl.a. olika gräs

Strandäng
(artrika, nära vattendrag)

bl.a. ormbunksväxter, 
fackelblomster

Våtmark 
(artrik nyckelbiotop, 
dagvattenhantering)

bl.a.  fackelblomster, kaveldun

Dammar
(rekreation, dagvattenhantering)

bl.a. vit och gul näckros

Bäck, dike
(delvis öppna och delvis bevuxna 

vattendrag)

Skogsnätverket ÄngsnätverketDet blå nätverket

Gågata 17:00 På väg hem från jobbet

Gågatan är tävlingsområdets ryggrad och en mötesplats. Områdets 
kommersiella service och dagliga färder centreras på gågatan. Den småskaliga 
gatan är ett intimt och urbant off entligt rum. Kopplade husen skapar gatan tydliga 
gränser. Från gatan öppnas utsikter in till gröna innergårdar. Små platsbildningar 
längs gågatan fortsätter det off entliga rummets pärlbandslika kedja, och på så 
sätt gör dagliga färder trivsamma och uppmuntrar till gång och cykling.

DEN BYGGDA MILJÖN

KOMPENSATIONSOMRÅDET

+
Trollpipistrell

(Pipistrellus nathusii)

Nässelfjäril
(Aglais urticeae)

fladdermöss
t.ex. trollpipistrell 

(Pipistrellus nathusii)

fåglar
t.ex. kattuggla
(Strix aluco)

lövträd
t.ex. klibbal

(Alnus glutinosa)

ädellövträd
t.ex. ek

(Quesrcus robur)

grodor
t.ex. lökgroda 

(Pelobates fuscus)

honungsbin

fåglar

insekter

trollsländor
t.ex. fyrfläckad trollslända
(Libellula quadrimaculata)

fjärilar
t.ex. nässelfjäril 
(Aglais urticeae)

odlingslotter

blomsteräng

slåtteräng

strandäng

svämlövskog

våtmark

fruktträdgård

bäck

ädellövskog

fisk

Lökgroda
(Pelobates fuscus)

Kattuggla
(Strix aluco)

Fyrfl äckad trollslända
(Libellula 

quadrimaculata)
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Innergård 20:00 Kvartersmiddag

Innergården är en gemensam plats för kvarterets invånare. Lägenheternas 
balkonger och terrasser öppnar sig mot den gröna gården. Innergårdarna tar 
naturen och miljövänliga val med i vardagen. Aktiviteterna och arkitekturen på 
gården leder till att det är lätt att njuta av naturen och möta grannar. På gården 
kollektivodlas det nyttoväxter och på så sätt får invånarna lokalproducerad mat. 
Lägenheternas gråvatten används till bevattning och biologiskt nedbrytbart 
avfall komposteras på gården. Med hjälp av solenergi är alla innergårdar och 
deras funktioner energioberoende.

B

B

B

B

B

B

B

HÅLLPLATS

KOLLEKTIVTRAFIK

GÅNG- OCH CYKELVÄG

GÅNG- OCH CYKELVÄG, PARK

CYKELSTÄLL

NATURSTIG

GÅGATA

TÄVLINGSOMRÅDET

SKOGSSTIG

GÅNG- OCH CYKELBANA

B

LÅNGSAM KÖRNING

UPPSAMLINGSGATA

HUVUDLED

TOMTGATA

ANGÖRINGSTRAFIK

KÖRFÖRBINDELSE I PARKEN

PARKERING

GEMENSAMMA BILAR

1

6
5

4

3

7

2

8

PLATS

C f BjC

Grönt hjärta  4/4

ÄNG

SKOG

DAGVATTENHANTERING

BYGGDA DIKEN OCH DAGVATTEN-
HANTERING I GATUMILJÖ

VÅTMARK

DAMMAR

VATTENDRAG MED NATURKARAKTÄR

BY
HA

VÅT

DA

Gågata 15m
Gatusnitt 1:400

Detalj A
Kvarters plan  1:400

Snitt A-A 1:400 Snitt B-B 1:400

Bilfri zon
Dagvattensamling
Flexibelt område

Hemgata 10m
Gatusnitt  1:400

Fart nivå 20km/h
Dagvattensamling
Shared space

BOENDE   INNERGÅRD   ÄLDREBOENDE    ÖSTRE TORGET     INNERGÅRD INNERGÅRD   GÅRDSGATA     BOENDEKVARTER      PARK

paviljong takterras shared spacesolpaneler balkongergågata takterraslokaltorg gröntakfl exibla utrymmen solpanelerbalkonger taklägenhet

fl exibla utrymmen dagvattenbassäng odling gemensamma 
anläggningar
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ANVÄNDAS FÖR ANDRA FUNKTIONER

KVARTERET KAN GENOMFÖRAS STEGVIS
 I FLERA ETAPPER

KVARTERSODLING

ÅTERVINNINGSHUS

OFFENTLIG FRAMGÅRD

GEMENSAM ELBIL + LADDPLATS

UTRYMMEN I FÖRSTA VÅNINGEN KAN ANVÄNDAS FLEXIBELT 
(GÄSTRUM, STUDIO, KONTOR, VERKSTAD)
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CYKELSTÄLL8

SOMMARKÖK

DAGVATTENSAMLING

LADDNINGSPLATSER FÖR ELBILAR

GEMENSAMMA ELCYKLAR

KVARTETSSTUGA OCH BASTU

LÄGENHETENS FLEXIBLA UTRYMMEN

LOKAL

LEKPLATS
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