
Gatu- och kvartersstruktur

Förslagets struktur kopplas samman med befintlig stadsväv. I 
den norra delen skapas en urban klassisk rutnätsstruktur.  

Södra delarna ges en mer lantlig karaktär med inspiration 
från Bjärreds äldre delar med vindlande och krökta gator som 
skapar korta siktlinjer. Detta blandas med några raka gator 
som ger långa siktlinjer. 

De olika gatustrukturerna bidrar till att skapa olika identiteter 
för de olika delarna. Borgeby och Bjärred byggs samman men 
ges samtidigt tydliga olika identitet. 

Bjärred och Borgeby i 
regionalt perspektiv

Det skapas flera olika grannskap vars identitet grundas på 
platsens specifika förutsättningar. Det skapas en blandad och 
varierad stadsdel som motverkar enformighet och bemöter ett 
brett spektrum av potentiella boende. 

Olika identitet skapas mellan Bjärred och Borgeby. Borgeby 
har mer av en rutnätsstruktur baserad på en äldre byidentitet 
och Bjärred en mer vindlande struktur inspirerad av Bjärreds 
äldre delar. 

Inom varje delområde finns en blandning av flerbostadshus, 
enfamiljshus och upplåtelseformer. Mötesplatser skapas för 
varje kvarter genom gemensamhetshus och gemensamma 
grönytor. I de mer centrala delarna finns en större andel 
flerbostadshus.

Attraktiva och trygga allmänna platser knyter ihop de viktigaste 
målpunkterna i området, förstärker befintliga rörelsemönster 
och skapa nya kopplingar. 

På sikt föreslås ett nytt stadsdelcentrum vid den punkt med högst 
flöde - korsning av två huvudgator (f.d. rondell). Här skapas ett 
torg som riktar sig framförallt till boende i område men också 
kan bidra till att skapa fler arbetsplatser och bli en entré till 
området för besökare. Platsen blir ett kit mellan Bjärred och 
Borgeby och en del i det stråk som förstärker koppling mellan 
Borgebys idrottsplats och Bjärreds centrum. Andra viktiga 
stråk som parken i öster eller mot Domedejla mosse i nordväst 
förstärks med olika publika och halvpublika funktioner som 
gemensamhetshus med kafé eller växthus för självplockning av 
bär eller förskola med lekplatser och samlingslokaler.  Stor vikt 
läggs på livfulla allmänna platser som är attraktiva och trygga 
dygnet runt och året om. 

Ett exempel på mötesplats är att den befintliga 
återvinningsstationen uppdateras och ges en urban gestaltning 
och utökade funktioner som utöver återvinning också innefattar 
second hand, bibliotek av böcker och verktyg, verkstad och 
café. 

Bjärred och Borgeby och sydvästra Skåne har liten andel natur 
vilket gör grönstrukturen extra angelägen. Ett tydligt grönt 
stråk med olika karaktärer skapar ett möte mellan Bjärred och 
Borgeby. Byarna kopplas samman samtidigt som det stärker 
identiteten för respektive by. 

Stråket går från utblickar över åkerlandskapet längst i norr 
till befintlig vild natur vidare söderut mot Plommonskogen. I 
anslutning till den skapas en urban park. Söder om Norra 
västkustvägen är områdets lågpunkt vilket ger förutsättningar 
för natur med våtmarkstema. Där det är viktigt att parken 
utformas för att ge skydd mot buller från Österleden. Grönstråket 
fortsätter i öster och avslutas med koloniträdgårdar och utsikt 
mot åkerlandskapet och Flädie i fjärran. 

Även i de mer urbana delarna är grönska viktigt t ex genom 
gatuträd och pocket parks. 

Grönstrukturen består av flera lager som rekreation, odling, 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster, stillhet och rörelse, 
meditativt och intensivt.  Grönstrukturen är ett potentiellt 
utflyktsmål och attraktion inte bara för Bjärred och Borgeby 
utan för hela regionen. 

Förslaget bygger på att områdets strukturella, historiska, 
naturella, sociala och kulturella kvalitéer bevaras och förstärks 
genom långsiktig och hållbar stadsutveckling. Några av de 
viktigaste kvalitéerna är historisk bystruktur, gröna och blåa 
strukturer, befintliga flöden av gående, cyklister och bilar samt 
existerande målpunkter.

Blandade grannskap med olika identitet Publika och kommersiella målpunkter och allmänna platser Grönstruktur och publika rum Befintliga kvalitéer bevaras och utvecklas

Tävlingsområdet och Bjärred och Borgeby är en 
dels byar på landet men hänger också tätt ihop 
med hela Öresundsregionen. Vi menar att Bjärred 
och Borgeby kan bli framtidens urbana by där 
det bästa av två världar möts. Både urbana och 
lantliga kvaliteter. Ett starkt, gent urbant stråk skapas 
mellan Borgeby och Bjärred. Ett grönt stråk med ett 
pärlband av park och natur skapas mellan Bjärred 
och Borgeby vilket ger byarna en tydlig egen 
identitet samtidigt som de kopplas samman. I mötet 
mellan det urbana och det gröna stråket skapas 
området mötespunkt vilket laddas med funktioner 
som kan bli en attraktion och utflyktsmål för hela 
regionen. 

Förslaget bejakar olikheter. Olika byar, olika 
livsstilar, olika boendeformer, olika människor. 
Förslaget bejakar också sammanhållning. Olika 
tillsammans. Ett exempel på detta är varje 
kvarter innehåller olika boendeformer med ett 
gemensamhetshus tillsamman. 

Fågelperspektiv mot sydväst
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Borgeby och Bjärred kopplas samman med cykelstråk. Befintliga 
vägar byggs om till stadsgator med separata cykelbanor. I de 
mindre, inre småskaliga delarna skapas cykelfartsgator där 
biltrafik sker på cyklisters och gåendes villkor. 

Gena cykelkopplingar skapas mot pågatågstationen i Flädie. 

Busshållplatser placeras i viktiga knutpunkter för gående och 
cyklister. 

Rekreativa stråk i parker och natur skapas både för gående 
och cyklister  

Befintlig infrastruktur bevaras men omvandlas till en 
småstadskaraktär. 

Norra Västkustvägen, Västanvägen och Fjelievägen är fortsatt 
huvudgator men omvandlas från vägar till gator där gående 
och cyklister prioriteras. Det utformas med trädplanteringar 
och kantstensparkering i de mer urbana delarna. 

Löddesnäsvägens lantliga karaktär bevaras. Norra 
Västkustvägen ges generösare ytor för gående och cyklister. 

I de inre delarna skapas småskaligare gång- och cykelfartsgator 
med en grön, lantlig men samtidigt urban karaktär. I varje 
delområde finns gator som fungerar som en mötesplats med 
små platser och pocket parks för lek och rekreation. 

Ett av förslagets huvudgrepp är att koppla samman Borgeby och 
Bjärred med en länk för gående och cyklister från idrottscentret 
vidare mot Bjärred centrum. 

I området föreslås en stor variation av bostadstypologier med 
varierande täthetsgrad. Nya bostadstyper kommer att bidra 
med saknade typologi i Bjärred och Borgeby och bredda 
målgruppen av boende när det gäller olika åldrar och olika 
inkomstnivåer. Tätare slutet kvarter längs huvudgator och 
kring stadsdelscentrum bidrar till att skapa mer stadsmässighet 
samt förstärka Bjärreds karaktär som självständig liten stad. 
Här  är byggnaderna upp till 5 våningar och man kan nyttja 
havsutsikter från de översta våningarna. Glesare och friare 
typologier kommer att ha direkt kontakt med natur och skapa 
möjligheter som är svåra att hitta i större städer. Även det minst 
täta området är ganska tät (är ca 0,8 i exploateringstal) för att 
spara åkermark och förebygga urban sprawl. 

Området utvecklas i olika etapper. Varje etapp ca 4-5 år. Ca 
180 – 220 bostäder.

Etapp 1 Börja med att förstärka befintlig målpunkt Borgebys 
idrottsplats.

Etapp 2 Utveckla stadsdelscentrum som ska förstärka koppling 
mellan Bjärred och Borgeby och lägga grunden för vidare 
utveckling.

Etapp 3 Fortsätta utveckling längs Fjelievägen och i sydvästra 
Borgeby 

Möjlighet att skapa andra funktioner t.ex. växthus för 
självplockning etc. innan utbyggnad av bostadsområde 
som kan bidra att skapa identitet tidigt, inblanda potentiella 
boende tidigt, och fungera också som ett gemensamhetshus 
efter utbyggnation av bostäder.

Blåstrukturen utgår från befintliga våtmarker och lågpunkter. 
Området modelleras för att maximera både rekreation och 
möjlighet att ta emot både dagvatten och skyfall. Vattnet tas 
tillvara till odling i parkerna och ges flera lager av användning. 
Vattenlandskapet kan bli en test bed för hur funktioner som 
rekreation, odling, biologisk mångfald och utbildning kan 
samspela. 

Havet är förmodligen Bjärreds viktigaste mötesplats och 
attraktion. Våtmarker, sjöar, natur och parker kan ge Bjärred 
och Borgeby dess nya attraktion som ett komplement till havet. 
Havet har det storslagna så blir blåstrukturen i Bjärred och 
Borgeby (tillsammans med grönstrukturen) det småskaliga, 
spännande och intima. 

Gång- och cykelförbindelser Gatuidentitet Varierande typologi och täthetsgrad Etapputbyggnad
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Stadsdelcentrum

Områdets viktigaste mötesplats skapas där allt möts. 
Huvudgator, grönstråk och viktiga cykelstråk. Platsen riktar 
sig till boende i området men kan också bidra till att skapa 
fler arbetsplatser och bli en entré till området för besökare. 
Platsen blir ett kit mellan Bjärred och Borgeby och en del i det 
stråk som förstärker koppling mellan Borgebys idrottsplats och 
Bjärreds centrum.

Platsen blir en identitet för området och bör utformas över tid 
tillsammans med de boende och representera både området 
och de boende.  

Bebyggelsestrukturen ger en tydlig ram med relativt höga höjder 
för att skapa ett tydligt rum. I bottenvåningen ges möjlighet för 
funktioner som gemensamhetslokaler för boende men också 
publika funktioner som t ex restaurang gärna med koppling 
till omgivande odlingar. Bokaler med hantverkslokaler är en 
annan möjlig funktion. Funktionerna i bottenvåningen kan visa 
på mötet mellan det urbana och lantliga. 

Gestaltningen av torget föreslås också återspegla mötet 
mellan det urban och lantliga med en mer hårdgjord del i 
väster och en grönare del i öster tillsammans med damm och 
äldreboende. Omhändertagande av dagvatten och skyfall lyfts 
fram i gestaltningen. 

Norra Västkustvägen Torg PlommonskogenSektion mot sydväst stadsdelscentrum A-A  1:400
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Vy över dammen från Fjälievägen

Fågelpespektiv över stadsdelscentum 

Krökta gator och ett varierande stadsrum 
med lantlig karaktär. Några raka 
gator ger utblicka mot åkerlandskapet 
och Flädie i fjärran. Strukturen är en 
nytolkning av den äldre strukturen med 
krökta gator i Bjärred.  

Gemensamhetslokalen innehåller viktiga 
funktioner för de boende t ex tvättstuga, 
bil- och cykelpool, verktygspool, lekytor 
och bestäms av de boendes önskemål och 
behov. Lokalen är kopplad till platsens 
förutsättningar, som odling i detta fallet. 

Flädievägen omvandlas från väg 
till bygata och det blir en naturlig 
fortsättning av Bjärrred norrut. 
Bebyggelsen skärmar av buller också 
mot den befintliga bebyggelsen i söder. 
Där finns en stor potential att förtäta på 
impediment och trafikytor precis söder om 
Flädievägen. 

Klassiskt rutnät med en kombination 
av flerbostadshus och radhus med 
gemensamma grönytor i varje kvarter. 
Det är en nytolkning av omgivande 
bygator som t ex Löddesnäsvägen.

Bebyggelsen möter dammen och 
skapar ett tydligt rum. Med omgivande 
gemensamhetshus blir dammen en 
test bed för hur vattenlandskapet 
kan användas för hur funktioner som 
rekreation, odling, biologisk mångfald 
och utbildning kan samspela.

Urban park med öppna ytor för 
rekreation, lek och idrott som komplement 

till den vilda Plommonskogen. Parken 
hänger samman med förskola och skola. 
Det är också en viktig länk vidare norrut 

mot naturen i Domedejla mosse. 

Grönstråket och bebyggelsestrukturen 
avslutas med utblickar mot det vida 

åkerlandskapet. Bebyggelse med en 
lantlig karaktär kopplat till naturen i 

Domedejla mosse.  

Odlingsby - Bjärred

Flädievägen

Ny bygata Borgeby

Dammen

Plommonskogen

Utblickar mot landskapet i norr

park
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