
GrannByarna
Motto:

Främja en livsmiljö präglad av gemenskap och närhet,  med naturen och ängen runt knuten. 

Åhusen exploateringsområde 2
Bebyggelsen i områdets norra del är en 
viktig länk och kopplar samman Löddenäs  
med Borgeby genom tillskott av ny bebyg-
gelse och nya tillgängliga stadsrum. 
Bebyggelsens arkitektur och struktur är 
en mix av småhus och flerbostadshus med 
en skala som är högst i kvarteret närmst 
Domedejlaskogen och som lägst mot åker-
landskapet och Lödde å i norr. 

Grannbyarna
Runt en lokalgata samlas grannbyns blan-
dade bebyggelse med mindre parhus i kär-
nan och flerbostadshus som sträcker sig ut 
i det omgivande naturlandskapet. I mellan-
rummen finns mötesplatser för de boende 
där grannskapsenheten delar på gemen-
samhetslokaler, cykelverkstäder, multifunk-
tionella ytor som tillåter lek och rörelse i 
livsmiljö med låga hastigheter. Arkitek-
turen är robust och vacker och inslag av 
spektakulära växthus, Orangerier skapar 
mötesplatser mellan husen året om. 

Kommunskalan
Blå och gröna naturvärden skapar en rörelse som binder samman 
byarna.
De uppenbara rekreativa kvalitéer i Bjäreds möte med havet kan förstärkas  och 
förädlas genom att den Blå-Gröna rörelse spegelvänds och fortsätter som en  och  
dessa rekrativa kvalitéer 

Området
En ny bygata kopplar Borgeby fritidsområde med Bjärred och skapar 
en ryggrad för ny bebyggelse i mötet med naturvärdena.  Text Text Text 
Text Text 

Bebyggelsen
Grannbyar växer från Bygatan och skapar bostadsmiljöer 
i direkt närhet till det omgivande landskapet. 
xText Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text 
Text Text Text Text Text Text 

Hemmet
Grannbyarna är egna världar där det lilla stora livet ryms med en närhet 
till allt vad de omgivande naturvärdena och Bjärreds Framtid rymmer. 

Bjärred, Löddenäs och Borgeby är Grannbyar och detta är ett begrepp 
som fördjupas, dyrkas och utvecklas i Framtidens Bjärred. I förslaget 
Grannbyar gestaltas livsmiljöer som främjar gemenskap och närhet 
genom att skapa bostadsmiljöer som inkluderande enheter där olika 
bostadsformer såsom små parhus och flerbostadshus möts som 
grannar i ett kvarter med sin egen lokalgata, en Grannby. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i den regionala och kommunala skalan 
där kollektiva transportanslutningar med högkapacitetsförmåga starkt 
medverkar till en mer hållbar kommun ur ett ekologiskt perspektiv. 
Bjärreds omedelbara närhet och uppenbara rekreativa kvalitéer 
kopplat till havet skapar förutsättningar för positiva och berikade liv 
och upplevelser. 

Parkhusen exploateringsområde 4
I Naturparkens möte med Västanväg skapas 
en helt ny entré till Bjärred. Entrémotivet 
består i norr av ett arboretum  [~en 
upplevelserik mångfald av träd] och i söder 
av en förtätning med punkthus som på ett 
smart sätt omfördelar markparkeringsytor 
mellan byggnadskropparna och på så sätt kan 
utnyttja marken till bostäder istället för dubbla 
vägbanor. Naturparken och bebyggelsen 
bidrar till att landsvägen efter entrén blir en 
lugnare och tryggare trädkantad stadsgata  
som välkomnar besökare till Bjärred. 

Utsnittlinje exploateringsområde 4
De röda avgränsningarna visar 
planutsnitt i skala 1:400

Centrum exploateringsområde 3
I Bjärred nya centrum finns trottoarer 
och cykelbanor längs med den nya tätare 
bebyggelsen som skapar både by och 
stadskänsla . Med lokaler i markplan och 
kvartersbebyggelse kompletteras dagens 
bebyggelsebestånd när lägenheter i olika 
storlekar möjliggör lokala flyttkedjor för 
kommunens invånare. Arkitekturen respek-
terar människans sinnen och behov och 
skapar samtidigt utrymme för innovativa 
lösningar. Bilpools P-huset och miljösta-
tionen medverkar till denna positiva miljö. 
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Rekreativt stråk 

1 

Genom att det rekreativa utvecklas till en Blå-Grön rörelse som kopplar 
havsbandet i väster till de blågröna naturvärden såsom Domedejla 
mosse och plommonskogen i öster skapas en ny helhet och förutsättning. 
Kompensationsområdet och de naturområden som är belägna mellan 
Borgeby och Bjärred blir med en varsam bebyggelsestrategi kittet som 
förenar och skapar identitet i de nya utvecklingsområdena.
 
Det konceptuella greppet för den centrala utvecklingsområdet är att 
skapa små grannbyar, bostadsenklaver som likt en hand sträcker sig 
ut i det omgivande landskapet och på samma sätt låter de blågröna 
naturvärdena göra sig påminda in mellan husen i grannskapsenheten. 

Här skapas en värld att bo och växa upp i, en trygg men spännande och 
varierad bostadsmiljö där naturliga mötesplatser finns mellan husen 
som gör att människorna blir grannar.
Grannarna delar grusytor, takterrasser, smarta miljöhus och 
gemenskapshus som orangerier och i allt detta finns en variationsmängd 
av bostäder som möjliggör flyttkedjor att uppstå lokalt i varje kvarter. 

Grannbyar främjar en livsmiljö präglad av gemenskap och närhet,  med 
ängen och naturen runt knuten. 

Motto:
Främja en livsmiljö präglad av gemenskap och 
närhet,  med naturen och ängen runt knuten. 



Bebyggelse
  
   Flerbostadshus
   Parhus
   Äldreboende
   Förskola

Blå-Gröna sammanhang 
  
   Ängsmark
   Skog / dunge
   Översvämningsomr.
   Vatten / damm

Trafikala sammanhang 
  
   Nya vägar - Bygatan med lokalslingor
   Spårvägsbunden kollektivtrafik
   Omgestaltad stadsgata med trädplantering
   Befintliga anslutande vägar

Rörelser kopplingar 
  
   Ny Bygata med dubbel GC-sträckning
   Stadsgator med GC-anpassning
   Gång och cykelstråk
   Stigar och mindre formella kopplingar

  
   Miljöhus
   Parkeringshus
   Gemenskapshus / Orangeri

  
   Biparadis / vildäng
   Utsiktshöjd
   Vattnets orientering
   Rekrativ kontextkoppling
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enkelriktad kvartersgata

entré

entré

förrådsbyggnad

armerat gräs
grusyta

Cykla till jobbet.
Framtidens Bjärred främjar cykelanvändande. Genom att automatisera 
cykelparkering i ett cykeltorn kan ett stort antal cyklar parkeras smart 
och effektivt på liten yta. Tornet utformas med hög arkitektonisk verksnivå 
och blir ett riktmärke med sin 15 meters höjd. Diametern är 7m och tornet  
rymmer 300 cyklar. 

Äldreboende
Nära centrala Bjärred ligger äldreboendet som med sina 3000 kvm delas 
upp i två flyglar vari det uppstår en solgård för vistelse och umgänge vänd åt 
söder och med möjlighet att betrakta och delta i det vardagsliv som pågår. 
Takterrasser och balkonger möjliggör även visuell kontakt med havet, Plom-
monskogen, och barnen på förskolan intill. 40 lägenheter ryms med en all-
män parkeringsanläggning för samutnyttjande precis över Bygatan. 

Centrumbyn
I mötet med centrala Bjärred finns en urban kant med bebyggelse och inne-
håll som skapar mötesplatser kring ett kollektivtrafiknav som koppplar med 
befintliga delar av Bjärred. Gång och cykeltrafikanter prioriteras och stärker 
ett hållbarare sätt att resa och röra sig i och till Framtidens Bjärred. 

Förskola
Nära Kolletivtrafik med busshållplatser och spårvagnshållplat-
ser samt bilpools och parkeringsanläggningar. Förskolan rym-
mer 8 avdelningar och minst 150 förskolebarn som enkelt ökar 
sin friyta om 6500 kvm tiofalt med de kopplingar som finns till 
det omgivande blågröna ängs- och naturlandskapet intill. 
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Motto:
Främja en livsmiljö präglad av gemenskap och 
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Förskola
friyta 6500 kvm

rekreativt stråk

Naturtorget
allaktivitetsplats

Spårvagnstorget är det centrala, urbana navet i 
Framtidens Bjärred. Bostadshus med verksamhet 
i bottenvåning. Butiker, bageri, närservice och 
centrumfunktioner. 

I flerbostadshusen sker kommunikationen i 
utanpåliggande trappor. De boende får närmare 
till social gemenskap, samtidigt som de ger ökad 
liv och rörelse i kvarteret.

Förskolan, med plats för 150 barn har en friyteareal om 6500 
kvadratmeter, en yta intill de allmänna grönytorna förskolan 
kan benyttja för utflykter, och på samma sätt kan förskolans 
lekutrymme utomhus vara tillgängligt för invånarna på helger 
och andra tider än verksamheten, på så sätt gagna fler. 

En vecka i framtidens Bjärred 
- ur ett barns perspektiv

Måndag
På måndagar går jag och mina vänner hem 
från skolan genom grannbyarna och stannar 
ibland upp för att se vem som hittar de 
största vildblommorna på ängarna mellan 
husen. Eftersom alla kommit överens om att 
insekter och bin ska trivas så växer gräset och 
blommorna högt, det känns som midsommar 
varje dag.

Tisdag 
Min pappa lånar sällan någon av de 
gemensamma elbilarna i vår Grannby, utan har 
börjat åka till jobbet med den nya spårvagnen 
som tar honom direkt till Lomma på några 
minuter. Han cyklar ibland till hållplatsen längs 
med det som numera är stadsgatan Östergatan 
och parkerar cykeln i det coola cykeltornet. 
Jag får lov att gå dit själv och möta honom!

Onsdag
Idag har jag scoutmöte och vi träffas vid 
stora dammen i Bjäre Naturpark. Vi ska lära 
oss namnen på de nya olika sorters träd som 
är planterade i nya entréskogen intill. Även 
bilarna kör sakta när de närmar sig parken för 
att försöka se in på allt spännande som händer 
där. 

Torsdag
Idag flyttar vi från vår mindre lägenhet med 
balkonger både mot ängen och grusgården 
där jag lekt många gånger. Cykelflyttfirman 
hjälper oss ner till det nya egna huset i samma 
grannskapsby. En ny familj med ett litet barn 
flyttar in i vår gamla lägenhet. Det går snabbt 
att få vänner här i vår by, både gamla och unga. 

Fredag 
Efter skolan hämtar jag lillebror på Ängens för-
skola. Han trivs jättebra, och förskolans stora 
lekplats är öppen på helger så vi går gärna dit 
och leker även då.  I huset intill vinkar farmor 
från tredje våningen på äldreboendet där hon 
bott sedan vi flyttade in i hennes gamla lägen-
het. Vi hälsar på henne och från balkongen ser 
vi både till Danmark och Lödde Å. Vi promen-
erar hem över ängarna  på de småstigar som 
tar oss till just vår grannby. 

Lördag
Idag är det festival på naturtorget! Vi provar 
olika sorters mat och ser på uppträdanden. 
Lundaborna kommer hit med spårvagnen, 
även när det är loppis eller Bjärredsdagarna. 
Jag och mina vänner från grannbyarna har 
odlat tomater i våra gemensamma växthus 
hela sommaren och tjänar en slant när vi 
säljer slut på allt under matfestivalen. Vi 
är ofta i växthusen och pysslar, varje by har 
ett eget coolt och speciellt utseende på sitt. 
Min storasyster hade sin studentfest där och 
mamma träffar gärna sina kompisar där på 
kvällen. 

Söndag
På morgonen sätter vi oss i lådcykeln och 
pappa trampar fram på nya bygatans breda 
cykelspår som tar oss hela vägen ner till havet 
där vi badar. Vi cyklar genom nya centrum på 
hemvägen och köper hem bullar, det känns 
nästan som utomlands i den här delen med 
butiker och stora träd på trottoarerna. 

Regnbädd

Kan översvämmas temporärt vid skyfall. Tar upp 
dagvatten från hårdgjorda ytor och tak.

Genom regnbäddar tas dagvattnet till vara på 
och blir en resurs för ett område och inte endast 
en restprodukt. Vegetationen fördröjer, renar 
och drar nytta av vattnet. Dagvattnet renas från 
både näringsämnen, tungmetaller, olja och andra 
miljöfarliga ämnen. Bäddarna blir småbiotoper 
som möjliggör för arter att röra sig i landskapet. 

Regnbäddar skapar naturpedagogiska miljöer som 
bidrar till ökad förståelse för natur och kretslopp. 

Grönytor, våtmarker och öppna vattenytor  renar regn- 
och dagvatten. Ytorna jämnar ut flödena vid kraftig 
nederbörd. Riskerna för översvämning av infrastruktur 
och byggnader minskar.

I Grannskapskvarteret finns mötesplatser i form av 
gemensamhetslokaler såsom välutvecklade miljörum 
där redskapsbod och cykelverkstad ingår. Orangeriet är 
ett året-runt rum för både odling och samvaro och kan 
även fungera som en samlings-, aktivitets- och festlokal 
för de boende i Grannbyn. 
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Utvecklingsområde 2 
 
Ca 350 Bostäder totalt
- 72 parhusbostäder (36 st byggnader)
- 280 lägenheter i flerbostadshus (9 st hus)
- 36.000 kvm BTA
- 4.000 kvm BYA

  

Utvecklingsområde 3 
 
Ca 160 Bostäder totalt
- lägenheter i flerbostadshus 
- 5 st kvartersbyggnader
- 16.000 kvm BTA
- 4.000 kvm BYA

  

Utvecklingsområde 4
 
Ca 160 Bostäder totalt
- lägenheter i flerbostadshus
- 9 st punkthus
- 16.000 kvm BTA
- 4.000 kvm BYA
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   Utvecklingsområde 5 / Kompensationsområde

Utvecklingsområde 1 
 
Ca 610 Bostäder totalt
- 36 parhusbostäder (18 st byggnader)
- 540 lägenheter i flerbostadshus (19 st byggnader)
- 1 Äldreboende 3000 kvm, 40 lägenheter
- 1 Förskola, 8 avdelningar
- parkeringshus 80 platser
- 60.000 kvm BTA
- 15.000 kvm BYA

SKOG

Befintligt rekreationsområde

Domedejla mosse är ett naturreservat med 
förvildad skog, högvuxna örter och markfläckar 
med mindre vattensamlingar. Området har 
både våta och torra biotoper. De våta områdena 
domineras av en våtmarksflora, de torra 
områdena är både ängs- och skogsmarker.

Området spelar en viktig roll för det omgivande 
landskapet som domineras av bebyggelse eller 
jordbruksmark. De trädbärande markerna är en 
förutsättning för det relativt rika fågellivet.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster 
som naturens ekosystem skapar och som bidrar 
till människans välfärd och livskvalitet. 

Människan är beroende av naturens 
ekosystemtjänster och genom att synliggöra och 
skapa förutsättningar för ekosystemtjänster att 
utvecklas i den byggda miljön kan vi stödja och 
främja de många funktionerna.

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för 
ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster och är därför nödvändig att 
bevara. 

En rik biologisk mångfald ökar ekosystemens 
möjlighet att anpassa sig till långsiktiga 
förändringar. Samtidigt ökar sannolikheten att 
ekosystemen innehåller arter som kan hjälpa till 
för återhämtning vid tillfälliga störningar, det vill 
säga stärker ekosystemens reciliens.

 Framtidens Bjärred har en medveten grönblå 
infrastruktur – ett nätverk av natur- och 
grönområden inklusive vatten för att gynna 
biologisk mångfald och därigenom säkra 
ekosystemtjänster för framtiden.

VÅTMARKER

Att restaurera och nyskapa våtmarker är en viktig 
insats för att bevara och förstärka biologisk 
mångfald. 

Flera rödlistade arter är beroende av de livsmiljöer 
som skapas i och kring våtmarker. Våtmarkshabitat 
och våtmarksarter förväntas få en positiv utveckling 
genom restaurering och anläggning av olika våta 
miljöer.

Utöver att gynna biologisk mångfald bidrar 
våtmarker till att minska transporten av kväve och 
fosfor från odlingslandskapet till sjöar, vattendrag 
och hav. Detta leder i sin tur till att övergödningen 
minskar och vattnet renas. 

En våtmark fyller en funktion även under torka, 
eftersom vatten som samlas i våtmarker under 
regniga perioder sprids i vattensystemet vid torka.

Våtmarker har en stor potential för rekreation 
och friluftsliv i odlingslandskapet. Våtmarker 
har också ett pedagogiskt syfte och kan ofta 
framgångsrikt användas i skolornas undervisning 
och i naturskoleverksamhet.

KULLE

Kullen kommer att vara torrare än de övriga 
omgivande miljöerna i området, detta kommer 
gynna en annan typ av arter än de som trivs 
i de mer våta miljöerna och därför bidra till en 
ökad biologisk mångfald. Kullens torra solbelysta 
slänter kommer troligen bli värdefulla livsmiljöer 
för arter som trivs i torra mer sandiga miljöer. Då 
kullen är tänkt att fungera som utflyktsmål kan 
det antas att människor kommer att röra sig upp 
och ner för kullen vilket kan komma att gynna 
störningsberoende arter. Generellt är sandiga 
torra biotoper en brist i våra landskap och viktiga 
habitat för många rödlistade arter.

DAMM

En damm kan samla upp näring som transporteras 
från de kringliggande jordbruksmarkerna och 
ha en vattenrenande funktion. Kväve, fosfor och 
andra näringsämnen hindras från att rinna ut 
i vattendrag och slutligen till havet och bidra 
till övergödning. En damm ger även positiva 
effekter för ett områdes biologiska mångfald. 
Dammen kan få en viktig funktion som livs- eller 
födosöksmiljö för såväl däggdjur, fåglar, insekter 
och groddjur.

VATTENBRYN

De brynmiljöer som skapas vid dammar 
och våtmarkers hyser ofta hög biologisk 
mångfald och är blir därför viktiga habitat och 
födosöksmiljöer.

ÄNGSBRYN

Start på övergång från äng till åkermark

Artrika ängsbryn är sällsynta biotoper i våra 
landskap. Området kommer gynna arter som trivs 
i solbelysta övergångsmiljöer. 

Övergångsmiljön bör ha en uppluckrad struktur, 
inte vara en tvär eller skarp övergång från 
jordbruksmarken. 

Lyckas man skapa variationsrika brynmiljöer är 
de viktiga habitat och födosöksmiljöer för flera 
skyddsvärda arter.

Naturvärden och ekosystemtjänster 
i framtidens Bjärred

   Utvecklingsområde 5 / Kompensationsområde
           etappindelningsanpassning A-EA
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Utvecklingsområde 1-4 :
 
Ca 1280 Bostäder totalt

- 108 parhusbostäder (56 st byggnader)
- 1170 lägenheter i flerbostadshus (42 st byggnader)
- 1 Äldreboende 3000 kvm, 40 lägenheter
- 1 Förskola, 8 avdelningar
- 2 parkeringshus 

BTA 130.000 kvm
BYA 27.000 kvm
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Motto:
Främja en livsmiljö präglad av gemenskap och 
närhet,  med naturen och ängen runt knuten. 

Grannbyn
Mellan bostadshusen finns en robusthet i materialval där både bilparkering, 
förråd, träd och lek samsas och får breda ut sig. Gemenskapsutrymmen och 
mötesplatser är nycklar i det kitt som
skapar sammanhållning i grannbyn. 


