
BJÄRRED DELTA

Platsen
Bjärred Delta är en plats mellan hav och land. Här upplevs badorten, 
landsbygden, ett böljande landskap, havet, Domedejla naturreser-
vat, slingriga landsvägar, sand, utblickar, kallbadhuset, vinden, plom-
monskogen, skånegårdar och jordbruk. Platsen ligger mitt i den expan-
siva Öresundsregionen med pendlingsavstånd till Malmö, Lund och 
Lomma. Närheten till tågstationen i Flädie gör platsen lämplig som 
pendlingsort. Här finns plats för aktiviteter, idrott och umgänge. Bjärred 
Delta ska bli en integrerad del av Bjärred och Borgeby utan att sudda ut 
de båda stadsdelarnas olika identiteter.

Förslaget utgår från dessa kvaliteter.  De rekreativa, gröna värdena  
upplevs nu som odefinierade då de omges av öppen jordbruksmark. 
Bjärred Delta länkar samman, tillgängliggör och ger en struktur för vär-
den och identitet. Med utgångspunkt i befintliga värden skapar Bjärred 
Delta vackra, mänskliga miljöer för livskvalitet i vardagen. 

  

Delta i Bjärred
Deltalandskapet är flodens mynning, ett område där land och vatten 
möts. När vattentrycket stiger bryts nya landområden till gena  
vattenvägar. Deltat är ett föränderligt gränsland format av naturen. 

Det gröna deltat är ett flöde grönska som har sin början norr- och sitt 
utlopp söder om tävlingsområdet. Deltat förbinder de rekreativa, biolo-
giska och gröna kvalitéer som finns inom planområdet. Tävlingsområdet 
utgör bara en del längs denna helhet. I stråket får de gröna värdena ta 
plats och inkluderas samtidigt som de aktiveras med nya funktioner 
som uppmuntrar till människors deltagande, utan att äventyra de  
bebyggelsestrukturer som utgör Borgeby och Bjärred. Deltat förenar. De 
olika identiteterna länkas samman, förstärks och ges en omsorgsfullt 
adderad identitet. Deltat tillför en ny bebyggelsestruktur som definierar 
de värdefulla platser som uppstår. 

Utblickar mot de karaktäristiska vidderna och havet är kvalitéter i 
omgivningen. Det gröna deltat skapar mening och kvalitet i ett tidiga-
re mellanrum. Deltat länkar ihop den befintliga grönstrukturen, låter 
människor utgöra de huvudsakliga rörelserna och ger plats för en ny 
bebyggelsestruktur.  
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Planen

Med utgångspunkt i den gröna strukturen har en plan med grönska, 
blåstruktur, gator och bebyggelse formats. De gröna stråken och den 
allmänna platserna är dominerande. gatorna har lagts för att knyta 
ihop de anslutande stråken på ett gent och logiskt sätt. Dock har gång- 
och cykelvägar prioriterats före gatorna för övriga fordon. Det centrala 
stråket har funktionen att bidra med aktiviteter och kvalitéer inom om-
rådet samtidigt som det särskiljer de tidigare karaktärerna i Bjärred och 
Borgeby. Inom det gröna stråket finns ytor för dagvatten, rekreation, lek 
samt transport för gående och cyklister. 

Bebyggelsen har en varierad skala där lägre radhus kombineras med 
mindre flerbostadshus. området har en småskalig uppdelning av olika 
varianter av byggander inom större kvarter. Med anledning av en lång-
siktig utbyggnadstakt har kvarteren utformats så att de ska vara själv-
ständiga till innehåll och funktion. Det ska fungera att leva i området 
även då endast 3 av kvarteren är utbyggda. 

strukturen utgår från en mer tät och sammanhållen bebyggelse cen-
tralt samt mot de större gatorna i söder, och en mer uppbruten, luftigare 
struktur mot befintlig villabebyggelse i öster och norr. en blandning av 
bebyggelsetyper, lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och kontorshub-
bar syftar till att bidra med en diversitet inom området. Blandningen ger 
även möjlighet för unga vuxna och äldre att bo kvar i Bjärred när de flyt-
tar hemifrån och från villan.  

I söder planeras för ett besöksmål inom det område som pekats ut som 
grön entré och kompensationsområde. I byggnaden finns möjlighet för 
urban och innovativ odling som ett sätt att kompensera för den jord-
bruksmark som tas i anspråk för den nya bebyggelsen. Här blandas 
forskning och pedagogik med försäljning av grönsaker och en restau-
rang med lokalproducerade råvaror. Placeringen i den gröna entrén, 
intill idrottsplatsen, har gjorts medvetet för att verksamheten ska sy-
nas för den som besöker Bjärred. Den gröna entrén är även en entré in i 
planområdet. 

Deltats mosaik av möten och 
ekosystem
Befintliga kvaliteter som den småskaliga servicen i Bjärreds centrum 
och närheten till havet kompletteras med Bjärreds gröna delta - en 
mosaik av gröna mötesplatser. Här blandas parkkaraktärer såsom ro-
fylldhet och samvaro med Domedejla mosses vildhet och artrikedom. 
Plommonskogens värden för biologisk mångfald och pollinering binds 
samman med kompensationsområdet och mossen genom ett nätverk 
av planteringar och grönska i det gröna deltat. Mötesplatser för sponta-
nidrott, lek, odling och lärande skapar liv och samvaro. ekosystemtjäns-
ter såsom upprätthållande av markens bördighet, vattenrening och kli-
matanpassning tillförs. I deltat skapas nya målpunkter och funktioner i 
nära samklang med park och natur för att skapa livskvalitet åt de som 
bor, vistas i och besöker Bjärred. 
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Tillgängligt och nära
Tågstationen i Flädie är en självklar framtida transportnod som skapar 
tillgänglighet till arbetsmarknad och kontinent. Tydliga stråk till be-
fintlig busshållplats och tillskapande av ytterligare en hållplats ger för 
Bjärredborna ökad chans att åka kollektivt. Med cykel tar man sig till 
Flädie på en kvart, och till Lund på en halvtimma. I Deltat är det gent 
men framför allt trevligt och tryggt att gå och cykla. Här finns fina mil-
jöer och varierad men sammanhållen bebyggelse med omsorg om de-
taljer. Öppna bottenvåningar och fönster som ögon mot Deltat skapar 
trygga miljöer för gående och cyklister samt fina utsikter för de boende. 
Parkeringen är effektiv och samordnad, bilar parkeras i första hand un-
der husen där bilen liksom cykeln kan laddas med el. 

Växthuset, en grön entré för
innovation
jordbruksmark tas i anspråk och kompenseras med tillskapande av 
ekosystemtjänster. För att kompensera förlust av jordbruksmark finns 
Deltats gröna entré: växthuset. I växthuset odlas grödor vertikalt med 
modern, klimatsmart och industriell teknik. Tillsammans med nya eko-
systemtjänster kompletterar växthuset kvarvarande jordbruksmark 
och bidrar till lokal matsäkerhet. växthuset kan samlokaliseras med 
gemensamma arbetsplatser för hemmajobbare, entreprenörer, småfö-
retagare och studenter, för ett nutida arbetssätt med färre resor. Den 
gröna entrén står för innovation, skapar identitet, besöksmål och lokala 
arbetstillfällen samt skapar samarbetsmöjligheter med alnarp inom 
forskning och utbilding för modern odlingsteknik. Det kopplar även mat-
produktionen till invånarna på ett nytänkande sätt och synliggör värdet 
av den jordbruksmark som tas i anspråk. Här sparas jordbruksmark för 
självplock av bär, blommor och grönsaker. 

Flygbild ÖVER omRådEt FRån sÖdER

pERspEkTIv FöR vÄxThusET, InnovATIon, uTBILDnIng, oDLIng och BEsöksmåL

gatustrukturen är tydlig och tar avstamp i befintligt nät för resursef-
fektivitet och koppling till kulturmiljön och naturvärden. en ny koppling 
skapas mot västanvägen och två nya kopplingar till Norra västkustvä-
gen i öster. I höjd med växthuset skapas en rekreativ koppling över Nor-
ra västkustvägen som länkar samman deltat med kompensationsområ-
det. vid denna koppling finns även den nya busshållplatsen. 



Utbyggnad - platsskapande 
 
Framtidens Bjärred planeras med en långsiktig utbyggnadstakt. cirka 
40 bostäder per år har angivits. För att verkställa Deltat i Bjärred krävs 
ett tidigt iordningställande av allmän plats och det huvudsakliga grön-
stråket. Det innebär torget, gator och grönstrukturens huvudaxel som 
också är gång- och cykelväg mellan Bjärred centrum och tågstationen i 
Flädie samt mellan skolan och idrottsplatsen. en tidigt utbyggd allmän 
plats underlättar för att år för år komplettera området med de nya bo-
stadskvarteren. Bostadskvarteren i sig är utformade som självständiga 
grannskapsenheter där olika bostadstyper och storlekar blandas med 
grönska inom gården. respektive grannskapsenhet förses med egna 
parkeringsplatser. För en vidare utbyggnad kompletteras Bjärred med 
dessa grannskapsenheter och området byggs ut under en längre period.

Näst efter allmänna ytor och grönstråk anläggs förskola och äldrebo-
endet. Dessa angiva funktioner har getts centrala platser inom planen 
som ligger i närheten av varandra. Det möjliggör att funktioner kan kom-
bineras. Både förskola och äldreboende har placerats nära intill Plom-
monskogen för möjlighet till grön kontakt och utomhusvistelse. 

Utbyggnadsordning
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1. Färdigställande av grönstruktur, gator och torg. 2. utbyggnad av förskola och äldreboende centralt 
i området. 

4. Den mark som avvaktar utbyggnad används 
för tillfälliga stugor/camp.   

3. utbyggnad av bostadskvarter enligt 
utbyggnadsordning

Principer för bostadsbebyggelse
 
Bostadskvarteren består av:
•	 Lägre, tät bebyggelse
•	 en blandning av radhus och lägenheter inom kvarteren
•	 Tät och sluten bebyggelsestruktur mot grönstråk
•	 Öppen bebyggelsestruktur mot gata och mot befintliga villor 
•	 Tät, sluten bebyggelsestruktur mot områdets centrala delar
•	 Mer gles bebyggelsestruktur mot norr och söder
•	 Högre bebyggelse mot grönstråk centralt i området
•	 Lägre bebyggelse mot omgivande befintlig villabebyggelse
•	 varierande skala i 2-5 våningar
•	 varierande material
•	 Mindre separata byggrätter
•	 jämn fasadindelning mot grönstråk 
•	 ojämn fasadindelning mot gård
•	 gårdarna kan kombineras med allmänna ytor för lägenheter och 
     privata trädgårdar för radhus
•	 offentliga gångstråk passerar mellan den privata förgårdsmarken 

och den privata trädgården. Bostaden uteplats kompletteras med 
privat odlingslott.  

•	 respektive bebyggelsegrupp/kvarter innehar grönska, odling, 
     bostäder och parkering
•	 respektive bebyggelsegrupp/kvarter kan fungera självständigt under 

utbyggnadsskedet 
•	 Tak är gröna/möjliga för solfångare/solceller        
•	 Parkering har ordnats i garage under byggnader, enligt principskiss 1

Principer för övrig bebyggelse
•	 eftersom det inte finns något större underlag för lokaler i  

flerbostadshusen är det av stor vikt att aktiviteter som attraherar folk 
koncentreras till grönstråket och torgplatserna, exempelvis lek, sport, 
motion. 

•	 Förskolan har placerats centralt i området då den avses byggas ut i 
tidigt skede. Placeringen är intill Plommonskogen och grönstråket. 

•	 äldreboende har placerats intill torget och Plommonskogen.  
Förskolan och äldreboendet ligger i varandras närhet för att under-
lätta stordriftsfördelar med mathållning, transporter, aktiviteter och 
utemiljö. 

•	 Placering av växthuset har gjorts intill idrottsplatsen för möjligheten 
att samordna parkering. Platsen har också bedömts få ett stort  
flöde människor, dels som passerar på vägen till stationen, dels de 
som kommer till Bjärred och möts av verksamheten i den gröna en-
trén.  

•	 växthuset visar på ett ödmjukt förhållningssätt till att den nya  
bebyggelse tar befintlig jordbruksmark i anspråk. 

Ytor typkvarter 2
Huskropp 1  flerbostadshus  3 plan 612 kvm, ca 9 smålägenheter
Huskropp 2  parhus   3 plan 330 kvm 4 st lgh
Huskropp 3  flerbostadshus   4 plan 1 600 kvm, ca 15 lägenheter  
Huskropp 4  flerbostadshus  5 plan 900 kvm, ca 12 smålägenheter
Huskropp 5  radhus    4st 3 plan, ca 240 kvm st
Huskropp 6 390 kvm    3 plan 1560 kvm, ca 14 st lägenheter
Huskropp 7  parhus   3 plan 661 kvm, ca 8 st lägenheter 
Huskropp 8 radhus   4 st 2 plan, ca 150 kvm st 

Totalt ca 70 lägenheter i kv 2

50 lägenheter
8 radhus
12 lägenheter i parhus

Typkvarter 2, där principer för bostadsbebyggelsen framgår 

Typkvarter 2, där principer för bostadsbebyggelsen framgår 

Typkvarter 3 som beskriver sammanhanget mellan privata fastigheter och nya 
kvarter. 
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eftersom grönstråket har anlagts tidigt finns här värden som attraherar 
besökare samt kompletterar boendemiljön för den som inte har en egen 
trädgård. eftersom utbyggnad av området har beskrivits pågå under 20 
år framåt krävs ett förhållningssätt till platsen under byggtiden. om 10 
år, när hälften av bostäderna byggts färdigt, kan resterande  
grannskapsenheter användas för tillfälliga bostäder för semester- 
vistelse, studenter, odlingslotter, bostadslösa. Med det skapas en  
anknytning till den plats som sedan ska förändras. kanske kan de som 
skriver upp sig för en ny bostad i området erbjudas en enklare semster-
stuga för eget bruk för att omsätta ett tidig bostadsköp, omsätta  
kontantinsatsen i en framtida fysisk bostad.  

För att möjliggöra detta tillfälliga boende krävs att kommunen drar in 
ett enklare va system och tillhandahåller några olika typhus/odlings-
lotter. Dessa hubbar kan också fungera som kontorslokaler för småfö-
retagare. På detta sätt kan människor som har intresse i platsen ges 
möjlighet att skapa en relation till sin blivande bostadsomgivning innan 
den är färdig. Platsen används och ger möjlighet till småskalig odling i 
en övergång från jordbruksmark till färdigställda privatbostäder. 

TID

Typkvarter 1, där principer för bostädernas parkering framgår
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90 meter 30 meter
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år kvarter innehåll Totalt 
2,5 1 Förskola + äldreboende + ca 70 lgh = 70 lgh 70 
5 2 70 + 70 + 70 = 210 lgh 210 
7,5 3 70 + 70 = 140 lgh 140 
10 4 70 + 70 + Växthuset = 140 lgh 140 
12,5 5 50 + 50 + 50 = 150 lgh 150 
15 6 50 + 50 = 100 lgh 100 
17,5 7 50 + 50 = 100 lgh 100 
20 8 50  50 
   960 

lgh 
 

Antal bostäder


