
En bygd med korta avstånd till det som ger kraft åt en hållbar 
utveckling. Precis runt knuten finns ett ställe där jag kan njuta av 
omväxlande natur, med vatten och grönska. Åt ena hållet finns 
en liten vattenlekpark, på andra sidan ligger en takterrass. Det 
är inte långt till platser där jag kan träffa andra, både folk jag 
känner och nya bekantskaper. Där kan jag låna ut min cirkelsåg 
mot en burk äppelmos. Äppelmoset kommer från någons 
innergård, för den goda jorden här har tagits tillvara och det ger 
mat till både människor och nyttodjur. Även om det mesta finns i 
närheten så behöver jag ta mig till andra delar av regionen – och 
det är så nära till ett ställe där jag antingen kan ta en effektiv 
kollektivtransport eller låna en cykel eller bil så att jag inte 
behöver en egen.

Bjussiga Bjärred 

Vårt förhållningssätt
Hur kan vi njuta av kakan och samtidigt se till att det blir något över som 
våra barn får smaka? Hur blir vi hållbara tillsammans? Vi behöver tillsammans 
se till att vi håller oss inom de gränser som planeten sätter upp för hur vi 
kan använda resurser. Vi vill i framtidens Bjärred skapa en bjussig struktur 
som skapar närhet, med ett kvalitativt innehåll, byggt genom engagemang. 
Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla samhället så att alla får en högre 
livskvalitet – och vara smarta så att den höjda livskvaliteten inte bygger på 
användandet av mer resurser.

Bullen som tankemodell 

Vi arbetar med utgångspunkten att Bjärred kan och 
måste bli ett verkligt hållbart samhälle. För att leda 
oss på vägen mot skapandet av en ort som lever 
upp och bjussar på detta behöver vi ha en gedigen 
tankemodell. Ekonomen Kate Raworth föreslår en 
kombination av nio planetära gränser (den yttre 
cirkeln) och elva sociala fundament (den inre cirkel) 
till ett ramverk för stark hållbarhet – bjussigt nog 
utformad som en bulle - the Doughnut. Fyllningen 
mellan cirklarna utgör ett koncept som definierar 
ett rättvist och säkert handlingsutrymme för 
mänskligheten, inom vilket vi alla kan fortsätta att 
leva och utvecklas i våra samhällen. Detta vill vi nu 
sätta tänderna i!

Grundreceptet – Fastslagna mål för 
långsiktighet 

I översiktsplanen finns ingredienser i form av 
strategier och mål för hur hållbarhet ska nås inom 
Lomma kommun. En av de viktigaste punkterna 
för en process som leder till hållbarhet är att ha 
smarta mål, som går att följa upp under lång tid. 
De av kommunen uppsatta målen ska alltså fortsatt 
gälla även för tävlingsområdet. Vi ser det som 
formen till vår bulle med syftet att nå ett ramverk av 
attraktivitet, tillgänglighet, hållbarhet och innovation. 

Ingredienser som ger mer – utveckling av 
platsens förutsättningar

Varje plats har en roll att spela i ett hållbart samhälle. 
För att på ett så effektivt sätt som möjligt skapa 
en hållbar plats i framtidens Bjärred behöver dess 
lokala potential tillvaratas. Vi har analyserat platsen 
och lyft fram lokal potential som kan smitta av sig 
och bjuda även sin omgivning på ökade kvaliteter – 
en bulle för hela Bjärred! 

Se vidare Platsanalys ovan.

Bjussig process - en läshänvisning till förslaget
En stad är inte ett statiskt fenomen och en hållbar utveckling är inte något 
du kan skapa med en fast plan. Den behöver ett varierat innehåll - både 
offentliga och privata, invånare, arbetande, besökare och sist men inte minst 
tid. Vid utveckling av framtidens Bjärred finns en mängd mer eller mindre 
engagerade aktörer. Samtliga är lika viktiga för Bjärreds framtida utveckling. 
Den bästa processuella resultatet vi kan få är ett brett engagemang och djup 
förståelse. För fullt hållbar utveckling måste vi hitta en arena där samtliga 
aktörer kan agera, engagera, samla och hitta win-win lösningar. 

Hur kan vi då påverka allt detta? Vi tror att vi måste skapa en anpassningsbar 
process. En process som kan gagna att förslaget kvalitéer uppfylls samtidigt 
som den är flexibel nog att parrera framtida förändringar. Denna process 
måste vara transparent, öppen och flexibel nog för alla inblandade aktörer 
att agera på. Vi vill lyfta fram en inkluderande och bjussig process som inte 
utgör ett statiskt recept utan snarare en kakform som kan fyllas och utvecklas 
av varje deltagare till sin egen hållbara och härliga kaka.

Bjussiga 
Bjärred

Bjussigt – vad är det?
För att hållbarhet ska vara attraktivt och inte upplevas som en begränsning  
tror vi att den måste vara bjussig – det ska vara lätt och roligt att göra de 
rätta valen! Vi tror att närhet är attraktivt. Genom att ta tillvara platsens 
förutsättningar, förädla och bjuda på nya funktioner och strukturer ger vi 
förutsättningar för att öka livskvaliteten lokalt. Men det räcker inte att bara 
anpassa sig till platsen – vi tror att vi måste lära oss från platsen. Hur kan ett 
plus ett bli tre? Vi tror att ett generöst förhållningssätt ger mervärden 
– att bjussa lönar sig!

Bjussiga Bjärred lägger grunden för att kunna leva ”bjussigt” – delning som 
ger mervärde. Delning innebär både att vi delar saker och tjänster med 
varandra och att flera funktioner delar på samma plats – det skapar närhet 
för och mellan människor. Genom goda förutsättningar för initiativkraft 
och delaktighet skapas en egen unik identitet, en hemkänsla och stolthet 
för såväl den nya stadsdelen som för hela Bjärred. När alla trivs och har 
roligt föds också kreativitet, vilket skapar en ständigt förnybar plattform för 
innovation. 

Bjussiga Bjärred är att ta tillvara de resurser som finns på platsen. T ex ska 
den yta som idag primärt används för matprodution även i framtiden kunna 
föda minst samma antal människor. Framtidens Bjärred ger mer än det tar! 
Bjussigt är också att det finns en plats för alla oavsett livssituation eller skede 
i livet. Det innebär att staden och dess invånare ständigt utvecklas och ges 
utrymme att påverkar sin bygd. Vi tror att detta leder till att boende och 
verksamhetsutövare väljer livsstilar där vi tillsammans kan leva mer hållbart!

Byggare Bea

Efter att ha förälskat mig i Skåne när jag pluggade 
till byggingenjör i Lund ville jag och några vänner 
fortsätta bo tillsammans, men med mer eget rum 
än i studentkorridoren. Vi började med att starta 
en förening för kollektivboende, och efter att ha 
letat ett bra tag efter ett projekt att vara med i 

hittade vi hit. För att kunna bygga vårt eget hus av 
återvunna material startade vi en byggemenskap, 
och uppvaktade en större exploatör redan tidigt 
i processen. De fick markanvisningen tack vare 
samarbetet med oss, och jag fick till både extra 

laddstolpar för min elcykel och en liten hörna vid 
tvättstugan att hänga i när jag jobbar hemifrån. 
Ibland håller jag i workshops på Tegelbruket om 
hur man kan bygga till på sina villatomter för att 

ännu fler ska kunna i Bjärred. 

Biet Bernard

Bzzzz! Jag bor i en bikupa som en flock 
människor har satt upp på sitt tak. Eftersom 

husen inte är så höga, och inte står så tätt, är 
det ganska lätt att ta sig till Plommonskogen 
via Blomstervången och ängen som håller på 
att växa upp igen efter att ha varit nån sorts 

bilparkering. Ibland tar jag mig inte ens så långt, 
för inne bland husen finns både äppelträd och 

pelargoner. Ljuvligt! Jag vet inte om det är 
inbillning, men jag tror inte att människorna här är 
lika rädda för mig som de brukar vara – kanske för 
att de förstår att jag behövs för att deras mat ska 

fortsätta växa? 

Bjärreds-Barbro

Jag har bott i Bjärred nästan hela mitt liv - ibland 
tror jag att jag känner promenadvägen ned till 

havet bättre än mig själv. När min man gick bort 
och jag inte kunde ha kvar villan själv var jag 
rädd för att jag skulle tvingas flytta långt bort 
till någonstans där jag aldrig skulle känna mig 
hemma. Ni kan förstå att jag blev glad när de 

byggde ett tantpalats - ja, ålderdomshem låter så 
trist, precis bredvid förskolan där mitt barnbarn 

går! Nu kan jag sitta på min lilla balkong, titta 
på hur mitt älskade Bjärred växer och njuta av 
årstiderna. Fast när det blåser snålast går jag 

hellre och äter en gräddbulle hos Bosse nere på 
caféet – precis som när jag var barn!  

Benke Biker 

Hallå, Benke här. Tidigare lastbilschaffis men 
nu fordonstekniker på gymnasieskolan i ”Makers 

Market”. Uppväxt på en gård utanför Borgeby 
och kan inte tänka mig att bo någon annanstans. 

Har haft nio bilar men nuförtiden kör jag mest 
elhoj och har startat upp en klubb för El-Bikers. 

Vi brukar ses i en föreningslokal i mobilitetshuset 
”KultPark” invid ”Tegelbruket”. Genom klubben 
träffat jag Ulle-uppfinnare och tillsammans har 
vi nu tagit fram en prototyp till en ”ångmaskin 

2.0”- en motor som drivs av vatten - som vi 
har testbyggt i Makers Market’s maskinlab. 
Ulle arbetade tidigare som ingenjör på ett 

teknikbolag i Lund men tröttnade och startade 
eget och pendlar nu till utvecklingshuben här i 

Bjärred. 

Bianca the Boarder

Bianca här! Flyttade hit när föräldrarna sålde 
villan. Bodde tidigare 2 minuter från havet. 

Eftersom jag vindsurfar trodde jag det var alldeles 
för långt från stranden men har istället upptäckt 
det nya allaktivitetshuset och skateparken invid 

Borgebyhallen. Här kör jag också roller-derby och 
hänger med mina polare större delen av året. 

Jag gillar att bygga grejer och när jag ska börja 
gymnasiet nästa år funderar jag på att hoppa 
på byggprogram kopplat till återvinnings- och 
innovationshuben ”Makers Market” som ligger 

bredvid aktivitetshuset. Här samlas material 
från hela regionen, byggs om, utvecklas och 
säljs så småningom vidare. Jag är är speciellt 

fascinerad av den store full-print-maskinen där 
de kan ”printa” ut delar till hela hus av återvunnet 

material.
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Röster från platsen

Bjussiga berättelser.

+ Närhet till matproduktion – max 200 meter till 
en plats där något växer som jag kan äta.

+ Närhet till blågrönska – max 200 meter till ett 
ställe där jag kan njuta av omväxlande natur och/ 
eller vatten.

+ Närhet till stadskvaliteter – max 200 meter 
till en trevlig plats där jag kommer träffa andra 
människor och njuta av stillhet eller aktivitet.

+ Närhet till hållbar mobilitet – max 200 meter 
till kollektivtrafik eller ett fordon som inte är en 
privat bil eller cykel.

”

”

”

”

”

”

”

”

+

+

Lomma
Malmö

Lommabukten

Borgeby slott

Lund
Flädie by

Bjärred centrum

Borgeby
Kompensationsområdet är idag svårtillgängligt men 
har stor potential att bli en stadskvalitet för hela 
Bjärred. Barriärer i form av vägar kringger området och 
kopplingar för såväl grönska som vattensamband är 
svaga.  

Befintlig odlingsmark är av klass 8 och utgör såväl en 
resurs för samhället som en biotop och spridningsväg 
för många arter. Vid bebyggelse av området bör så 
mycket odlingsmark alternativt möjlighet till alternativ 
matproduktioon möjliggöras. 

Fritidsområdet invid Borgeby idrottshall utgör en tydlig 
målpunkt på kvällar och helger, vilket kan utvecklas 
och nyttjas mer effektivt med en mer sammanbunden 
bebyggelse med blandat innehåll.

Planerade kollektivtrafikstråk genom området utgör en 
viktig del och har potential att tillföra såväl stadsdelen 
som Bjärred.

Bjärred och Borgeby har idag en svag strukturell 
koppling samt saknar tydliga och attraktiva stråk och 
entréer. En tydligare sammanhållen stadsstruktur 
och en ny aktiv entré har potential att utvecklas till en 
stadskvalitet som skulle ge såväl området som hela 
Bjärred en ny identitet.

Vägstrukturen prioriterar bilism och utgör barriärer för 
gång- och cyklister. För att nå mer hållbara lösningar 
bör gång-, cykel och kollektivtrafikstråk bli mer i 
lättillgängliga och attraktiva och vägar görs om till 
stadsgator. 

Vägen till den planerade stationen i Flädie upplevs idag 
som lång och oattraktiv. Med fler sammankopplade 
stråk, en tydlig riktning samt målpunkter längs vägen 
skulle sträckan upplevas som kortare (walkability).

I Bjärred är den skånska naturen närvarande och bjuder 
på olika naturupplevelser för människor och djur. 

Naturområdena har fina kvalitéer men ligger spridda 
utan tydliga kopplingar i form av stråk och ekologiska 
korridorer mot omgivande grönstruktur. 

En viktig koppling att garantera är mellan Domedejla 
söderut mot utvecklingsområdet.

Platsanalys och potential

Del av en större helhet.

Mål
Närhet till hållbara val
Den bjussigaste strukturella förutsättningen vi kan skapa tror vi är närhet 
till hållbara val. Utifrån tidigare fastslagna mål och platsens innebonde 
förutsättningarna har vi försökt sammanställa de fyra viktigaste 
ingredienserna för framtidens Bjärred. 

När dessa fyra kvaliteter finns så nära för alla, så bjuder strukturen de bästa 
förutsättningarna för ett hållbart Bjärred. En mångfald av människor som 
använder sin ort till mer än en sak ökar också resiliensen, Bjärred får fler ben 
att stå på!

1. Spelplanen – en struktur som 
möjliggör

Det är kommunen som har huvudansvaret för att 
en bjussig struktur kommer på plats, en struktur 
som aldrig står i vägen för att skapa närhet till 
kvaliteterna. Det första steget är att ta fram 
en spelplan uppdelad i privata och offentliga 
utrymmen att agera på. Inom strukturen finns 
rum och platser med olika funktioner och 
huvudmannaskap, och kommunen behöver därför 
även se till att strukturen kommer på plats i rätt 
ordning se utbyggnadsordning (sid 2). 
Tydliga, attraktiva och tillgängliga allmänna rum, 
stråk och ytor som kopplar till det befintliga sätter 
ramen för Strukturplanen (sid 2). 

2. Spelregler för innehåll

En klok struktur skapar närhet, men är i sig själv inte 
hållbar, då den skapar närhet till allt den fylls med – 
såväl hållbara som ohållbara lösningar. Strukturen 
behöver därför ges ett innehåll. För att under lång 
tid inspirera olika aktörer till att skapa kvaliteter 
behövs transparens och lättförståeliga spelregler. 
Vid frihet av val och samarbete under ett paraply 
av klara spelregler kan alla aktörerna utifrån sin 
egen drivkraft bidra till det hållbar utveckling och 
stadens kvalitet. Hur olika kvaliteter och innehåll 
fördelas till en innovativ blandning och hur detta 
bygger gemenskapen, se Spelregler (sid 2).

3. Process som skapar förståelse 

En struktur med hållbart innehåll är den bästa 
fysiska förutsättningen för att människor ska 
ha möjlighet att göra hållbara val. Men för 
att det hållbara ska bli förstahandsvalet krävs 
också förståelse och engagemanget. Spelet 
behöver bjuda in deltagare. En uppenbar aktör är 
kommunen. Men kommunen är också beroende av 
olika utvecklare, boende, eldsjälar mm. Matrisens 
spelregler är utvecklade för att så många som 
möjlig ska ges möjlighet att ge sig in i spelet och 
tillsammans skapa mervärden.

Områdets vattendrag är idag isolerade. En blågrön länk 
genom området skulle stärka såväl grönområde som 
stadskvalitéer. 



Teckenförklaring

Tävlingsområde

Föreslagen bebyggelse

Utvecklingsområde

Befintlig bebyggelse

Hpl

Hpl

Samverkande förskola/skola/äldreboende – 
samutnyttjade funktioner för utevitelse, angöring, 
kök, serveringsytor mm. Gemensam samlingssal 
centralt som skapar förutsättningar för både 
pedagogisk verksamhet, möten och lärande över 
generationsgränser. 

Makers Market – verksamhetshub med samutnyttjade 
mobilitesfunktioner. Verksamheter och utbildning 
(gymnasie) fordon, bygg, teknik och energi mm 
samt möjligt centrum för återbruk och/eller 
produktion. Samutnyttjande av parkering med 
Borgeby fritidsområde. Mobilitetshuset innehåller 
förutom fordonspooler, privat och företagsparkering, 
olika former av flexibla ytor för kontor, handel 
samt service t ex verkstad, möjlig livsmedelsbutik 
med egen odling. Mobilitetshus med fordonspool, 
hyrbilsverksamhetverksamhet, flexibla lokaler för service 
etc. Utrymme finns även för andra funktioner som 
samlastning med lastrobotar, garage för större fordon, 
utrymme för återvinning, lagerutrymme byggmaterial 
etc.

Allaktivitetshuset - en lokal nod och mötesplats 
för tävlings- och spontanidrott (t ex parkour, skate 
rollerderby osv) som kan uppmuntra till mer spontan 
rörelse och lek. Innovativa digitala bokningssystem 
möjliggör både ökad användning och för nya grupper 
att mötas.

I Domedejla naturreservat föreslås tydligare 
entréer med fler aktiva funktioner, t ex mötesplatser 
för föreningsliv, grillplats, joggingslinga, utegym, 
äventyrslek samt utsiktstorn.

I Plommonskogen förstärks förlängningen av 
Blomstervången genom en cykelbar stig. I södra 
delen finns också en mindre grannskapspark med ev 
betad skogsmark, café mm som en gemensam plats 
för boende, äldreboende, förskola m fl. I kanten mot 
äldreboendet och förskolan. 

Pilebäcken utgör ett blå-grönt stråk från Domedejlas 
vattenrika miljö i norr till det öppna åkerlandskapet i 
söder. Stråket tar hand om tillrinnande vatten och regn 
samt utgör en lokal parkmiljö med naturpedagogik 
etc.utvecklas en grannskapspark med gemensamma 
funktioner och mötesplatser.

Kompensationsområdet som i förslaget kallas 
Madviken, lyfts småskalig odling, ängs- och betesmark 
fram i ett öppet landskap med ett centralt meandrande 
vattensystem.

Odlingen är större grannskapshus/samlingssal med 
möjlighet till gemensam odling, lokal produktion, möte, 
festligheter och byten/försäljning osv. Innovativa digitala 
bokningssystem möjliggör både ökad användning och 
för nya grupper att mötas.

Bjussiga Bjärred Bjussiga Bjärred 

Blågrönska

I Bjärred är den skånska naturen närvarande och bjuder på olika 
naturupplevelser för människor och djur. Framtidens Bjärred kommer vara 
tätare än tidigare bebyggelsestrukturer. En konsekvens av det är att behovet 
av gröna gemensamma vardagsrum utomhus ökar. Tillgången till grönytor 
och platser för rekreation och odling behöver då också öka. Odling på gårdar, 
tak och balkonger är en del av den ekologiska mångfalden. Varje odlad plats 
bidrar till de gröna korridorer som insekterna behöver för att kunna röra sig 
och leva i ett stadslandskap. 

Bjussiga Bjärred ger en robust grönstruktur som kopplar samman befintliga 
ekologiska korridorer och förstärker de blågröna funktioner som finns på 
platsen idag. 

Matproduktion

Områdets jordbruksmark av klass 8 tillför en matproduktion motsvarande 
konsumtion av ca 25 personer per år. För att kunna motivera en utveckling 
av området är förustättningar att i stort ha en matproduktionn i minst 
samma omfattning genom såväl öppna odlingsytor i de norra delarna som 
effektiviserad odling i de mer centrala delarna. Odling är en del av den 
ekologiska mångfalden. Varje småskaligt odlad plats bidrar till de gröna 
korridorer som insekter och andra pollinatörer behöver för att kunna röra sig 
och leva i ett stadslandskap. Det finns ytterligare ett hållbarhetsplus med 
odling – den sociala hållbarheten, särskilt när vi odlar tillsammans på en 
större yta. 

Hållbar mobilitet

För att kunna påverka Bjärredbornas resemönst så måste hållbara lösningar 
bli lättillgängliga och attraktiva. Exempel på detta är gena och upplevelserika  
gång- och cykelstråk samt tillgång till ett lättillgängligt mobilitetshus med 
kollektiva fordon, service, verkstad osv. En annan viktigt förutsättning för 
hållbar mobilitet är att det planerade kollektivtrafikstråket genom stadsdelen 
ges en prioriterad framkomlighet och får en strategiskt placerat hållplats 
som kan försörja såväl boende som upplevare  eller arbetande. En del i 
mobilitetsstrategin är också att nå en funktionsblandning i form av lokala 
arbetsplatser, fritidsaktiviteter, rekreation och service samt gemensamma 
ytor för arbete. Parkering ska lösas på stadsdelsnivå för att kunna maximera 
samnyttjande och därmed minimera markanvändningen. Naturliga gårdar 
kan även sparas i större utsträckning vilket ger utrymme för mer grön-blåa 
och sociala värden. För att genomföra en förändring mot hållbar mobilitet 
behöver kommunen även arbeta vidare med att utveckla nya normerande 
policys för marktilldelning, planbestämmelser och genomförandeavtal som 
säkerställer hållbar mobilitet. Se vidare Process och Spelregler. 

Stadskvaliteter

En stadskvalitet kan vara såväl upplevelsevärden som funktionella 
värden. Bjussiga Bjärred ska vara lika inbjudande för alla - såväl den stora 
barnfamiljen som den ensamma pensionären. Här finns ett blandat innehåll 
och huvudmannaskap där flera funktioner kan delas, t ex lokala mötesplatser, 
grannskaps- och mobilitetshus, dagvattenlösningar, odling, energiproduktion 
samt mindre platser och grannskapsparker. 

3

Prioriterat kollektivtrafikstråk

Lokal kollektivtrafik

Regional cykelväg

Lokal cykelväg

Gröna slingan

Blandtrafik/ angöring bil

Mobilitets-hub (stor)

Mobilitets-hub (liten)

Hållplats

Mobilitetsnod

Matproduktion

Befintlig odling

Utomhusodling

Gröna tak för odling och bin

Koloniområde

Marknadsplats/försäljning

Ekologisk spridningssamband

Fruktträd

Biodling

Djurhållning

Växthus

Aquaponic

Hållbar mobilitet

Blågrönska

Befintliga skogsmiljöer

Nyskapad park

Ekologisk korridor

Vattenmiljö med fuktgradient för fisk- och 
groddjur

Grönt aktivitetssråk 

Naturreservatsgräns, Domedejla mosse

Kvartersgata med dagvatten rännor, 
infiltrerbara ytor och grön förgårdsmark

Brynplantering

Dubbelallé med undervegetation av äng

Pilevall som markerar den historiska vägen

Biofilter 

Kvarterspecifik LOD, t.ex. torrdamm, 
svackdike eller regnskördartunnor

Stadskvaliteter

Bebyggelse med aktivt innehåll

Mobilitets-hub

Natur/park/fritid

Attraktiva platser och stråk

Barnvänligt stråk

Stadsstråk med högre andel aktiva 
bottenvåningar

Lokal plats

Grannlycka

Klimatanpassad plats

Naturrum

Utsiktplats

Död ved (boplats för t.ex. blomflugor)

Stenrösen (boplats för steklar)

Fruktträd (ger föda till pollinatörer)

Småskaliga odlingsfält (raps, klöver och ärt)

Åkerholmar (bidrar med boplatser)

Sandblottor på tak (habitat för fjärilar)

Bikupor (boplats för honoungsbin)

Sälg (viktig näringskälla för humlor)

Krokusplantering (ger föda tidigt på året)

Nod för kunskapsutbyte

Nod för produktion och byte av 
tjänster

Nod för kultur och upplevelse

Förskola

Äldreboende

Rörelse

Lek

+ + +

Länkande grönstruktur Kulturhistorisk landsväg Korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska Sammanhållen stadsstruktur med delande 
grannskapsenheter

Spelplanen - en struktur som möjliggör
Kommunens engagemang utgör basen i spelplanen. Det som behövs för att 
övriga åtgärder ska gå att genomföra: grön- och blåstruktur, gator, offentliga 
platser och -service m.m.

Bjussiga Bjärred ska göra det lätt för de boende att göra hållbara val. 
Området har därför utformas med ett tydligt fokus på resursdelning på 
såväl kvarters- som områdesnivå och stöttar en omställning mot ett minskat 
ekologiskt fotavtryck. Genom att dela resurser frigörs yta till förbättrade 
blå och gröna kvaliteter samt till gemensamma sociala rum. Rummen är 
utformade för att utgå från människans mått och vardagens avstånd med 
en tydlig prioritering av gång- och cykelrörelser. Storleken på kvarteren är 
anpassade för att kunna dela resurser grannar sinsemellan. Delande i den 
här skalan skapar ett socialt kitt, som tryggar utveckling och förvaltning 
av området över tid. Förutom ett yttre nät av väl integrerade stadsgator är 
områdets struktur flexibel och indelat i mindre grannskap vars innehåll styrs 
av Spelreglerna nedan.

I Bjussiga Bjärred tas den goda jorden tillvara genom fortsatt utveckling 
av matproduktion. Denna mark kan vara privat men ingår ändå i den 
övergripande strukturen. 

Huvudelementen i spelplanen består av:
+ Länkande grönstruktur – länkar samman och förstärker områdets 
naturområden med havet, Lödde å och odlingslandskapet. 
Ekosystemtjänster* (se sid 4) stärks på platsen och såväl ekologiska som 
sociala kopplingar och funktioner tillförs.

+ Kulturhistorisk landsväg och identitetsskapande entré – återinförande av 
den gamla landsvägen i form av en identitetsskapande, gen, grön koppling för 
gång- och cykelrörelser mellan Bjärred och Borgeby. En ny identiteskapande 
och välkomnande entré till Bjärred i form av  bl a ”Tegelbruket” – en nygammal 
marknadsplats och lokalt centrum för delningsekonomi.

+ Korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska – ett grönt östvästligt 
gång- och cykelstråk med möjligheten till fler spontana fritidsaktiviteter.  
Ett nordsydligt länkande blågrönt stråk utför en viktig funktion för 
vattenhanteringen i området samt binder samman blågrönskan genom 
stadsdelen och kompensationsområdet med Plommonskogen, Domedejla 
mosse och i förlängningen mynningen av Lödde å och havet. 

+ En sammanhållen stadsstruktur med delande grannskapsenheter – en 
småskalig helhet med tydliga stadsgator i kanterna och lokala mötesplatser 
samt delningsenheter på insidan.

Spelregler
För att visa hur spelplanen kan fyllas med ett hållbart innehåll på ett flexibelt 
sätt så har vi tagit fram en exempelmatris med olika blockkategorier (se 
matris till höger). Blockkategorierna grundar sig på uppsatta mål och 
är utformade för att uppnå så höga hållbarhets- och stadsvärden som 
möjligt samtidigt som de ska stärka både kommunens genomförande och 
aktörernas engagemang. Planens olika delar har olika förutsättningar och 
betydelse för helheten, vilket betonas och viktas olika i matrisen. En tomt 
där det finns brister i kopplingen i grönstrukturen är t ex högt viktad på 
blockkategorier med blå-gröna värden. En tomt i ett strategiskt läge med 
goda förutsättningar för ett aktivt innehåll är högre viktad mot värden inom 
stadskvalitet osv. Vissa blockkategorier är bundna till fysiska strukturer och 
värden medan andra är kopplade till processverktyg och förvaltning över tid. 

Blockkategorierna kan användas för att vikta kvaliteter vid exempelvis en 
markanvisningsprocess alternativt utgöra grunden för bestämmelser i en 
detaljplan. 

Blå-grönska
Vattenrelaterade ekosystemtjänster – lösningar 
för lokal dagvattenhantering, spridningskorridorer 
kopplat till vatten, skydd mot översvämning.

Andra ekosystemtjänster – förstärkning 
av ekosystemtjänster som finns på platsen, 
klimatanpassning av platser och rum, eller åtgärder 
som stärker biologisk mångfald, pollinering och 
naturliga skadereglerare.

Kretslopp, resursmedvetenhet och 
energiproduktion – resurser i kretslopp 
inom kvarter eller grannskap, återbruk, men 
också tekniker som till exempel snålspolning, 
återanvändning av gråvatten, kompost. Lösningar 
för lokal energiproduktion, plusenergihus. 

Matproduktion
Odling som socialt kitt (mindre effektiv odling för 
lärande och gemenskap) - Tillskapande av offentlig 
speciallokal (exv. odlingshubb), yta för odling (exv. 
på tak, i växthus eller på gård), lokal matförsäljning.

Odling som matproduktion - Fri odlingsmark för 
storskalig matproduktion, alternativt högteknologisk 
odling inomhus, eller förädlingsverksamhet.

Hållbar mobilitet
Mobility management - åtgärder (åtgärder 
som främjar och prioriterar gång och cykel 
och begränsar behovet av privatägda bilar) - 
cykelreparation, bilpool, pendlarkort, lösningar 
som ”subventionerar” klimatneutrala transporter, 
parkering löst med/åt/hos andra aktörer.

Hög täthet - (i centrala samt kollektivtrafiknära 
lägen) 

Funktionsblandning - (placering av innehåll 
och funktioner som innebär kortare resor till 
fritidsaktiviteter eller arbete) - lokala arbetsplatser 
alternativt gemensamma ytor för arbete hemma.

Stadskvaliteter
Funktionsblandning - Lokaler i bottenvåning, 
verksamhet i byggnad eller möjlighet till flera 
användningar.

Stadsmässighet - Hög täthet, stadsliv, 
med aktiv bottenvåning (entré, uteplats, 
gemensamhetsutrymme) eller varierad och 
högkvalitativ arkitektur.

Lokala mötesplatser - Kvartersgemensamma ytor 
alternativt takterrasser. 

Kommunala servicefunktioner och fritidsaktivitet 
– Förskolor, utrymmen för idrott eller kultur. 
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Teckenförklaring

Tävlingsområde

Befintlig bebyggelse

Föreslagen bebyggelse

Utvecklingsområde

Lokal plats

Mobilitets-hub

Odling

Plats med offentlig funktion

Förskolegård

Förskola 

Äldreboende

Gemensamhetslokal

Kulturlandsvägen

Cykelstråk

Promenadstråk

Utbyggnadsordning
0 - 5 år
Kulturhistorisk landsväg samt en ny grön entré till 
Bjärred - tillfällig plats för mobilitet, marknad och 
delningtjänster - etableras. Kompensationsområdet 
utvecklas till Madriket. Nya snabba cykelförbindelser 
mot Flädie och Lund. Nordsydlig gröna kopplingar. 
Kvarteren samt mobilitetshus (m) invid Norra 
Västkustvägen. Tillfällig etableringsplats för 
uppsamling av byggmaterial invid Borgeby idrottshall.

5 - 10 år
Norra Västkustvägen och Fjelievägen blir stadsgator 
med kvarter väster- och söderut (rondellen blir 
korsning). Tillfällig identitetsskapande delnings- och 
marknadsplats. Kollektivtrafikstråk mot Fädie/Malmö. 
Tillfällig mobilitets- och etableringsplats för uppsamling 
av byggmaterial invid kollektivtrafikstråket. Östvästlig 
grön koppling - Blomstervången etableras.

10 - 15 år
Pilebäcken, stadsgatan och omkringliggande 
stadskvarter etableras, Äldreboende och förskola. 
Tegelbruket, KultPark samt mobilitetshub i söder.

15 - 20 år
Resterande kvartersbebyggelse längs stadsgatan. 
Odlingen samt mindre mobilitethus i norr. 

20 - 25 år
Kvartersbebyggelse öster om Norra Västkustvägen. 
Flytt av Emils förskola. Mobilitetshus, Allaktivitespark/
hus och Makers Market. Förtätningskvarter och ny 
förskola norr om Blomstervången. Grönblå koppling 
mot Otto Pers gård och kompensationsområdet i 
tidigare gångtunnel. 

5 - 10 år
Norra Västkustvägen och Fjelievägen. Blomstervången

10 - 15 år
Pilebäcken och stadsgatan

15 - 20 år
Resterande kvartersbebyggelse

Översiktlig sammanställning av ytor

Tävlingsområdet är cirka 85 HA stort.
(Av detta föreslår vi att 8,9 HA omvandlas till 
kvartersmark.)

Kvartersmarken bebyggs enligt följande:
Totalt 900 bostäder (i snitt cirka 100 kvm BTA) 
Totalt 91 500 kvm BTA
Totalt 31 500 kvm BYA

Inom den norra delen, odlingskvarteren, 
föreslås ytterligare bostäder vilka utformas 
som enbostadshus inuti växthus, med en total 
tomtyta om 24 000 kvm. 

Kommunala behov:
Förskola med 1000 kvm byggnadsyta (i 2 plan), 
6300 kvm friyta samt 1500 kvm för parkering, 
angöring och miljöhus.
Övrig möjlig yta förskola 7900 kvm.
Ett äldreboende om 1150 kvm byggnadsyta (i 3 
plan), med en tomtyta om 1800 kvm.
Tre mobilitetsnoder med en total BTA om cirka 
6000 kvm.

Inom utvecklingsområdet i den östra delen kan 
tillskapas ytterligare cirka 50 bostäder på en 
BYA av 1700 kvm.

Situationsplan

skala 1: 3000

Målbild innehåll

Programmering av området.

Korskopplande allaktivitetsstråk och blågrönska. 
Blomstervången löper i öst-västlig riktning från Plommonskogen, 
via Borgeby idrottsplats, och landar i kompensationsområdet 
och det öppna rurala landskapet. Ett gång-och cykelstråk 
ackompanjeras av små mikroplatser med aktiviteter  som 
stimulerar till rörelse, lek och nya möten. 

Utvecklade odlingskvarter i norr ger möjlighet till ett boende i 
krettslopp, samtidigt som matproduktionen i området säkerställs. 
Matsal med möjlighet till odling och pedagogisk verksamhet för 
Rutsborgsskolan.

Tegelbruket utgör en ny entré till Bjärred, blir en marknadsplats 
och en samordningsnod för närområdets matproducenter och 
samtidigt en lokal mötes- och handelsplats. 
Kultparken  - smålägenheter, flexibla ytor för kontor, service, 
kulturaktiviteter mm. Mobilitetshuset innehåller förutom 
fordonspooler, privat och företagsparkering, verkstad, möjlig 
livsmedelsbutik med egen odling, hyrbilsverksamhet etc.

Lokala grannskapsplatser och ”grannlyckor” är 
mindre skyddade lokala platser för möten, fest och lek. 
Gemensamhetslokaler med delningsfunktioner.

Fågeldamm

Domedejlavägen

Utsiktstorn

Entréplats
Domedejla

Domedejla mosse
(naturreservat)

Äventyrslek

Hpl
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Process
Lokal arbetskraft/förvaltning/samarbeten – 
kooperativt byggande, involvering av lokala  
företag eller organisationer i flera skeden.

Låg hyra i hyresrätt 

Återbrukade material – byggande enligt  
principer kring up-cycling, lokalt återbruk  
och med ett livscykelperspektiv.

Fler arkitekter – användandet av mindre  
etablerade arkitektkontor, privatpersoner  
som ritar, fler arkitekter inom samma fastighet.

Nya upplåtelseformer - äganderätt, 
kooperativhyresrätt, byggemenskap.

Specialboende – byggandet av studentbostäder 
eller omsorgs-, äldre- och trygghetsboende.

Poängsystem där processpoäng  ger samma 
poäng oavsett plats, icke fetmarkerade sätts 
ut på karta relaterat till önskad intensitet/
viktning.

Stadsgatan

0 - 5 år
Kulturhistorisk landsväg och kopplad grönska

20 - 25 år
Kvartersbebyggelse öster om Norra Västkustvägen 
och Makers Market



Bjussiga Bjärred 

Bjussiga grannskapskvarter
Förslaget ger utrymme för en småskalig grannskapsstruktur som likt de 
gamla byarnas tegar ger en rumslig sammanhållning samt förutsättningar 
för att kunna dela gemensamma funktioner. Stadsdelen utformas på ett 
sätt som begränsar behovet av privatägda bilar, med prioritet för gång och 
cykel. De större vägarna omvandlas till stadsgator med mänsklig skala. 
Det inre nätet av gator utgörs av mindre gränder och lekgator där alla 
fordon kör på de gåendes villkor. De större fordonspoolerna är placerade 
i anslutning till kollektivtrafik för att uppmuntra klimatsmarta resval. 
Mindre mobilitetshus och delningsenheter är placerade med närhet till 
bostäderna och innehåller i större utsträckning cykel med service, mindre 
verkstadsfunktioner, personpodar, paketservice mm. Tekniska lösningar 
underlättar delningstjänster t ex i form av mobilitetskonton. 

De relativt små kvartersmåtten kan fyllas med en småskalig och grön 
bebyggelse med många små privata trädgårdar, gemensamma lokala 
platser, små lekgator, mobilitets- och delningshubar i en till fyra och en halv 
våning. De högre blandas med det lägre för att släppa in solljus på gårdar 
och gemensamma rum. Blandningen av tomtstorlekar och typologier inom 
kvarteren skapar en naturlig bas för variation av olika boendeformer, behov 
och levnadsmönster. Genom den täta och blandade bebyggelsestrukturen 
inom grannskapen skapas även en plattform för samverkan. I förslaget 
planeras för kvartersgemensamma bodar så kallade Grannlyckor, som 
skapar gemenskap och trygghet i det egna kvarteret, samt tre större noder, 
alla med fordonsdelning, som knyter an till närmiljöns förutsättningar.

I Bjussiga Bjärred finns potential att möjliggöra för en större bredd av aktörer 
inklusive egnahemsbyggande och tidig brukarmedverkan. Därmed grundar 
man för exempelvis att platser och funktioner kan planeras och förvaltas 
på ett annat sätt och i bästa fall också stärker den sociala sammanhållning, 
stoltheten för platsen och resiliens över tid. Arkitektoniska prioriteringar 
av delade ytor i anknytning till boendemiljön har potential att stärka den 
generella känslan av samverkan och initiativtagande i området och kan på 
sikt bli än mer betydelsefulla i takt med utvecklandet av delningsekonomier 
och nya tjänster. 

Bjussiga Bjärred ska utrymmen finnas för odlingsmark och växthus som 
möjliggör kommersiell matodling under hela året. Genom att spara och 
förädla mark för odling, samt att redan tidigt tillskapa lokaler där det som 
produceras kan lagras och säljas, kan samhället tillhandahålla organisk 
och hälsosam mat, samtidigt som växthuset minskas gasutsläpp genom 
att minimera matmiljöer. Sådana lösningar är också avsedda att öka lokal 
livsmedelsproduktion och säkerhet samt ge möjligheter till lokal anställning, 
vilket bidrar till en positiv återkopplingsslinga för rättvis hållbar mat. En bonus 
är också att halm, en biprodukt av jordbruksverksamhet, kan användas som 
isolering i ett prisvärt bostadssystem.

Bjussig blågrönska
Två gröna stråk, Pilebäcken och Blomstervången, förbinder staden med 
det omgivande åkerlandskapet, kopplingen till havet och inte minst sätter 
människor inom stadsdelen i förbindelse med varandra och närliggande 
service. Det öppna vattenstråket i Pilebäcken blir ett tillskott till närmiljöerna 
där parker och allmänningar får en variation av naturtyper och upplevelser. 
Pilebäcken planteras med främst olika sälgarter som gynnar tidiga 
pollinatörer och bidrar med habitat för en mängd organismer. Spänger, 
bryggor och torgplatser integreras i miljön och låter människor få uppleva 
olika typer av vattenkontakt. Blomstervången planteras med inhemska och 
exotiska träd och buskar som ger en spännande årstidsvariation i form av 
praktfull vårblomning, fruktsättning och höstfägring. Privata trädgårdar som 
vetter mot stråket hjälper till att skapa trygghet och låter Bjärreds invånare 
och besökare att interagera med varandra.

Domedejla mosse naturreservat och Plommonskogen, som erbjuder en 
vildare respektive en mer hortikulturell naturupplevelse, kompletteras med 
en stor rekreationspark i kompensationsområdet, som i förslaget kallas 
Madriket. Stora buffrande översvämningsbara ytor tillgodoser områdets 
kapacitet att ta hand om stora skyfall. Till detta stråk leds vatten genom 
området via ett system av regnträdgårdar, svackdiken och andra öppna 
dagvattenlösningar för att säkerställa ett resilient dagvattensystem.

Gatornas utformning utgör en viktig del av grönstrukturen. Allérader med 
undervegetation, biofilter, pilevallar och beväxta diken förstärker ytterligare 
de ekologiska korridorerna. De gröna strukturerna letar sig även ner in i 
kvarteren där förgårdsmarker blir viktiga inslag för god konnektivitet mellan 
större grönområden och privata trädgårdar och bostadsgårdar. Denna 
koppling är betydelsefull eftersom trädgårdarna kan bilda öar av biologisk 
mångfald som kompletterar det mer homogena odlingslandskapet. 

På kvartersmark uppmuntras lösningar där så mycket regnvatten som 
möjligt kan infiltrera, men även få rekreativa värden i form av torrängar som 
med sin varierande grad av fuktighet bidrar med många olika värden. För 
att minska behovet av användning av dricksvatten för bevattning kan även 
uppsamlande funktioner som regnpergolor och regnskördartunnor anläggas 
som gör att regnvatten kan användas lokalt och blir en nytta istället för ett 
problem. 

*Ekosystemtjänster:  

För att landskapet ska leverera näring, i form av mat och skydd för djur samt rekreation och 
hälsa för människor, behövs ett rikt och varierat landskap. Det ömsesidiga förhållandet mellan 
växter och pollinatörer är grunden för att säkra ett väl fungerande ekosystem. Genom att lägga 
fokus på den reglerande ekosystemtjänsten pollination, och skapa goda förutsättningar för 
platsens pollinatörer kommer en kedjeeffekt av positiva värden, så som livsmedelsproduktion, 
skadereglering, ökad skörd och möjliggörande av rekreativa aktiviteter som trädgårds- och 
biodling. Se vidare lösningar för ekosystemtjänster sid 4.

Pollination är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna i jordbrukslandskapet och denna 
tjänst tillhandahålls av fjärilar, steklar och blomflugor. En rik pollinering bidrar i hög grad till 
matproduktion och är viktig i allt från den stora skalans jordbruk till den småskaliga produktionen 
av bär och frukter i trädgårdsmiljö. Med en mångfald av pollinatörer har även fåglar och andra 
djur större tillgång till föda och biotoper, vilket bidrar även med stor biologisk mångfald. 

Bland pollinatörerna finns en mängd rödlistade arter och av de rödlistade arter av fjärilar 
och steklar som finns i Sverige är de flesta födosöks- och boplatsspecialister. Många arter 
kommer därför gynnas av en brokig miljö med en mängd olika biotoper. Så artrik och divers 
flora som möjligt men även en mängd olika möjligheter till boplatser. Sandblottor på taken 
till mobilitetshusen, död ved i travar, insektshotell är exempel på element som placeras ut i 
stadsstrukturen för att gynna fjärilar och steklar. För de rödlistade blomflugorna är det död 
ved och våtmarker en bristvara, så genom ett väl genomarbetat system av olika typer av 
vattenbiotoper ökar även deras chanser att etablera sig och bilda robusta samhällen inom 
området. 

Utsnitt plan

skala 1: 400

Utsnitt sektion B-B genom kompensationsområdet och stadsfronten mot det gröna

skala 1: 400

Utsnitt sektion A-A genom stadsdelen samt Pilebäcken

skala 1: 400
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50 m

200 m

KVARTERSNOD

Mobilitet och resursnyttjande: gemenskap

GRANNLYCKA

Mobilitet och fritid: aktivitet och rörelse

MAKERS MARKET

Mobilitet och umgänge: rekreation och tillgänglighet

ODLINGEN

Mobilitet och leveranser: mötesplats och entré

TEGELBRUKET

OMRÅDESNOD

Förskola
Äldreboende


