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NATUR, GEMENSKAP OG FRIRUM

Hur är framtidens bostäder?
Lomma kommun är en kommun med redan hög 
kvalitet och med utmärkelser som Skolkommun, 
Bästa boendekommun, Årets tryggaste kommun 
och Årets kvalitetskommun, och är en kommun med 
stora ambitioner som helt enkelt vill det bästa för 
sina medborgare. Vi tror att ”Framtidens Bjärred” kan 
vara ett projekt som blir tongivande för det vi tänker 
oss framtidens bostäder på.
Våra värden och vårt samhälle är i konstant 
förändring och vi ser många globala megatrender, 
som eskalerande urbanisering, där människor i högre 
grad flyttar från landet till de större stadsområdena, 
och vi upplever både de sociala och klimatbaserade 

kraven vid dessa tendenser. Detta skapar en helt 
ny dagordning för sättet vi tänker kring städer, och 
skapar helt nya krav för byggplanering världen över. 
Samtidigt visar en undersökning som genomfördes 
av Yougov, att 1 av 5 stadsbor idag vill bo utanför 
staden i nära stadsområden utanför storstäderna. 
Detta är en tendens och visar på en nyanserad form 
av stadsmässig diskussion kring hur vi utvecklar 
dessa områden. Framtidens Bjärred ligger i ett 
sådant område, och Öresundsregionen utgör det 
största stadsområdet i hela Norden. “Framtidens 
Bjärred” kommer därför bli en helt naturlig del av 
denna diskussion och vi tror att projektet kan bli 
frontfigur i form av stadsutveckling som passar 
dessa nya invånare.

Vad är framtidens attraktiva bostad?
Värden som frihet, gemenskap och miljömedveten-
het är starka hos de unga tillflyttande, vilka många 
bor i storstäder och tittar efter nya hem. Familjerna är 
bekymrade för vårt klimat och vill ha sunda livsmedel 
till sina barn. De söker olika gemenskaper och vi ser 
tendenser som delningsekonomi för bilar, egendom 
och bruksföremål, som utvecklar konsumtionskul-
turen. Samtidigt finns en bred önskan om att få en 
större flexibilitetsgrad och frihet att prioritera tid med 
familjen, vidareutbildning, karriärförändring och se-
mester. Vi kommer att arbeta och leva annorlunda. 
Vi ser digitala nomader som arbetar på caféer och i 
kontorshubbar framför den klassiska arbetsplatsen. 
Vi ser hållbara transporter, som självkörande smarta 
bilar, då vi kan hålla möten och svara på mejl på väg 

till arbetet. Det kommer att ge oss större frihet att bo 
var vi vill och tendensen är tydligt. Vi vill bo nära om-
råden där det finns frisk luft och plats att koppla av, 
familjevänliga gemenskaper och levande stadsdelar 
med många olika aktiviteter. Därför är det naturligt 
att gemenskap och fritt utrymme blir nyckelorden 
för framtidens attraktiva bostäder.

Framtidens Bjärred
Bjärred är beläget i natursköna omgivningar på 
rimligt avstånd till Malmö, Lund och Köpenhamn, så 
här hittar man inge bättre placering för framtidens 
bostad. Bjärred har som historisk badort till Lund alltid 
visar att det har något speciellt, nämligen närheten 
till naturen och havet. Den landskapsmässiga 
karaktären är unik och det är naturligt att förstärka 

de existerande kvaliteterna. Närheten och tillgången 
till havet och naturen blir en attraktion för framtidens 
stadsområden. Bjärred erbjuder redan ett stort utbud 
av bostäder, särskilt radhus och villor. Framtidens 
Bjärred ska därför inte erbjuda samma som redan 
finns där utan vara ett attraktivt alternativ till det 
existerande som kommer kunna erbjuda attraktiva 
bostäder för framtidens efterfrågan. Vårt projekt 
är därför en försiktig start kring att utveckla och 
undersöka denna stora potential. Vi är glada att 
kunna presentera våra tankar och idéer och hoppas 
att det kan bli en fantastisk resa att tillsammans med 
er utveckla projekt för de framtida boendena. 

Välkommen till Framtidens Bjärred – De naturliga 
gemenskaperna:

FRAMTIDENS BJÄRRED 
NATURLIGA GEMENSKAPER 

Mer Natur!

Framtidens Bjärred får vild natur framför trädgårdar. De existerande naturtyperna förstärks 
och det introduceras nya och därigenom högre biologisk mångfald, som en miljömedveten 
strategi, tillsammans med olika sinnesupplevelser för den nya befolkningen. Naturvärden har 
en positiv inverkan på våra liv och om man flyttar till Framtidens Bjärred är det för att man vill 
bo mitt i naturen och vara en del av den.

Mer Gemenskap! 

I Framtidens Bjärred skapas olika kluster istället för enskilda bostäder, med allt från 
boendegemenskap till granngemenskap. Det handlar om att känna varandra. Känna sina 
grannar och hjälpa varandra. Det skapar inte bara trygghet utan även vänskap. Det finns olika 
aktiviteter och det blir olika sätt att umgås med varandra på.

Mer Frirum! 

Med frirum önskar vi ett Framtidens Bjärred där det finns plats för alla. Olika åldersgrupper, 
olika inkomst och olika intressen. Husen blir därför olika – olika typer, material och former – 
gemensamt är att de är anpassade till naturen och de enskilda invånarna. Vi ska kunna vara 
oss själva i gemenskapen.

DESIGNSTRATEGI VISION - NATURLIGA GEMENSKAPER 

Flyttar man till Framtidens Bjärred kommer man därför inte bara uppleva en attraktiv ny bostad 
utan mycket mer än så. Man kommer att bo mitt i naturen, nära till havet och möjlighet att aktivt 
delta i utvecklingen av sitt eget boende, aktiviteter och gemenskap i denna nya del av Bjärred.

Kluster i naturen - Visualisering
När man tar sig runt i området går man mellan klustren som 
ligger som små byar i landskapet. Det inre stigsystemet 
förbinder områdets attraktioner, som “gårdsbutiker” i 
samband med ett kluster med köksträdgårdar och växthus.



MOTTO - NATURLIGA GEMENSKAPER2/4

6. Social infrastruktur
En mjuk landskaplig social infrastruktur som förbinder de 

större aktiviteterna på tvären och binder samman klustren. 
Som en liten huvudgata som binder samman sjön, ängen, 
skogen, förskolan, lantbruket och kontorshubbarna och 
sträcker sig vidare och förbinder Borgeby och Bjärred på 
tvären. En ny social infrastruktur för gående och cyklister.

5. Speciella funktioner
Mellan klustrena placeras större funktioner, som förskolor, 
kontorshubbar, lekplatser och hobbylantbruk som skapar 

gemenskap på tvären som attraktioner i området.

4. Aktiviteter
Området är fullt av olika aktiviteter som gör stadsdelen 

levande. Det är gemensamma trädgårdar med grönsaker, 
fruktträd och djur. I klustren placeras små verkstäder för 

hobbyhantverkaren och konsthantverkaren eller samlingshus 
där de boende kan mötas. Här finns något för alla.

3. Sociala kluster 
De nya invånarna flyttar in i större eller mindre kluster, där de 

skapar olika typer av boenden som passar de olika typerna av 
invånare. Det blir till små gemenskaper som skapar trygghet 

och social närvaro.

2. Skog, äng och sjö
De nya naturtyperna blir platsens nya attraktioner och 

identitet. Eftersom Framtidens Bjärred ska utvecklas under 
många år kommer naturen göra det till en attraktiv plats att 

bo på från dag ett och bara bli bättre med tiden.

1. Förstärk naturen 
Vi förstärker naturen, skapar större biologisk mångfald och 
större naturvärde. En miljömedveten utgångspunkt som på 

sikt skapar platsens karaktär och identitet

Situationsplan 1:3000
Här är en samlad bild av strukturen. Klusterbebyggelse ger 
plats till naturen runt omkring, som ger värde till området, 
medan den tätare bebyggelsen skapar plats och stadsrum 
mellan sig med utrymme till liv mellan husen.
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Fasutveckling
Vi föreslår att etablera och förstärka naturen först. Därmed 

säkrar man ett attraktivt område för både de nya invånarna men 
även för närboende i Borgeby och Bjärred. Därefter etableras 
i första fasen klustrent kring huvudvägen, så att Bjärred och 

Borgeby binds samman, och sedan byggs ut på sidorna.

Ekonomi och flexibla markområden 
Markområdena är flexibla och kan anpassas för utvecklingen. 

Det ger olika sätt att köpa och utveckla boenden på. Det 
kan vara en investerare som köper ett helt markområde och 
utvecklar boendena eller så kan det vara Lomma kommun 

som organiserar privata “byggrupper” som därefter utvecklar 
sina egna boenden. Till sist kan Lomma kommun även välja 

att planlägga ett kluster och enkelt stycka av fastigheter. Tack 
vare konceptets allsidighet och elasticitet finns många bra 

finansieringsmodeller med olika markområden.

Förbindelser
Den sociala infrastrukturen binder samman alla aktiviteter i 

området och kopplar ihop sig med Borgeby och Bjärred, och 
därmed förstärks den mjuka trafiken med gående och cyklister. 

Samtidigt kan man enklet komma med bil från huvudvägen 
till sitt kluster och boende. Ingen trafikväg är sammankopplad 

Därigenom undviker vi genomgångstrafik och kan göra 
området mer säkert och mindre trafikerat .

Aktiviteter
Den ökade fokusen på naturen skapar en mängd olika 

aktiviteter, som mountainbike-stigar och hinderbanor i skogen 
till naturliga lekplatser och gemensamma trädgårdar på ängen, 

samt vattenlekar och fiskemöjligheter vid sjöarna. Därutöver 
finns gemensamma byggnader som samlingshus, verkstäder 

och små “gårdsbutiker” i förbindelse med gemensamma 
växthus och nyttoträdgårdar. Det är en aktiv stadsdel för alla 

åldrar

Bebyggelse
Klusterbebyggelsen är anpassad till naturen. Det finns många 
olika boendetyper, som långhus, punkthus, rad- och kedjehus. 

Klustren har det gemensamt att de är anpassade till naturen 
och skapar trygghet med täta gemenskaper. Bebyggelsen 

har en BYA på 54.366m2 och BTA på 108.176m2. Värden som 
klimat- och miljömedvetenhet är gemensamt för områdets 
boendetyper, där naturliga material som trä och sten, samt 
energiriktiga lösningar som tak med integrerade solceller, 

präglar bebyggelsen.

Ett varierat område - Längdsnitt 1:1500
Längdsnittet visar den stora variationen i det nya området. 
Med skog, sjö och ängar. Samt klusterbebyggelser och 
gemenskapen mellan husen.

Grön/blå struktur
Genom att förstärka de blå strukturerna – sjöar och våtområden, 

samt förbinda dem med återanvändning av varierande 
vattenförlopp, djup och strömningshastigheter, skapas bättre 
livsmiljöer för fisk, växter och smådjur. Detta bidrar ytterligare 

till klimatsäkring och anpassning, där årets och vädrets 
dynamiska skiftningar kan avläsas i landskapet samt absorbera 
och säkra hanteringen av kraftigt regn. Den klimatorienterade 

anpassningslösningen stärker och spelar en central roll i 
områdets rekreativa och aktiva stadsrumskvaliteter, för både 

rekreativ vila och fysisk ansträngning.
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FAS 0
Förstärka naturen 

Översikt - Skapar sammanhängande gröna och blåa 
strukturer i hela området.

Översikt - Förbättrar mjuk infrastruktur och förbinder 
städerna med varandra.
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Klustergemenskap - Visualisering
Mellan husen uppstår små platser och mötesplatser för 
de boende, där de kan samlas för gemensamma måltider 
eller gemenskapsaktiviteter. Församlingshus eller ett 
gemensamt växthus kan utgöra en del av dessa platser.
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Fria utrymmen och plats för alla 

Markstorleken och klusterbebyggelsen gör det möjligt att skapa olika slags 
boenden. Från långhus till fristående hus. Det ger flexibiliteten att anpassa 

boendena till den efterfrågan man upplever. Vi menar dessutom att man med fördel 
kan blanda allmännyttiga bostäder, familjebostäder, äldre- och ungdomsbostäder 
för att skapa större mångfald. Samtidigt kan man bygga i olika storlekar, på höjden 

och tätare beroende på behov och vad området tillåter.

Hus i naturen

I Framtidens Bjärred lever man tillsammans med naturen, och du kan springa rakt ut 
i den. Närheten till naturen ger unika sinnesupplevelser och är nyttigt för vår hälsa. 

Det ger samtidigt ett naturligt förhållande till livets processer. Sunda, ekologiska 
matvaror produceras i gemensamma växthus och trädgårdar på de boendes 

initiativ. Så här kan barnen växa upp med ett helt naturligt förhållande till processen 
från jord till bord, och en förståelse för vår gemensamma natur.

Olika gemenskaper 

Klusterbebyggelsen bidrar till olika gemenskaper, några kring hobbylantbruk, 
andra boendegemenskaper eller familjegemenskaper med samlingsplats med 

lekplatser. Ni kommer varandra närmare i Framtidens Bjärred, vilket skapar trygga 
områden och vänskap för livet.

Flygfoto - Visualisering
Från ovan ses klustren placerade i den vilda naturen. 
Denna form av bebyggelse ger plats för gemenskap och 
vild natur.

Plan 1:400
Här är ett snitt av de många typerna av utrymmen som tänks i det nya området. Det är slut 
med sovstäder. Här finns kontorshubbar för den moderna digitala nomaden. Verkstäder för 
konstnären och cykelreparatören. Det finns plats för mountainbike och bärplockning, till 
köksträdgårdar och fritidslantbruk. Husen och naturen skapar utrymme för aktivitet.

Snitt 1:400
Snittet visar den stora variationen i området. Både i bebyggelse och de naturtyper man möter. 
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