
Bjärred är ett fint samhälle som ligger vid sveriges västkust och 
är del av den livliga Öresundsregionen. Invånare gillar Bjärred. 
Det är lungt och grönt och näst intill havet. Mer volk vill bo här 
och den nya stadsdelen ger möjligheten att inte bara bygga nya 
hus utan också stärka och addera till Bjärreds kvaliteter.

Detta är historien om det Gröna Blixtlåset:
(1) Kommer man körande – med cykel, bus eller bil – så kan det vara oklart när man 
faktiskt kommer in i Bjärred. Enstaka husgrupper innan man kommer till själva sam-
hället och dålig skyltning resulterar i otydliga entréer. (2) Placering av ”portar” vid 
entréerna kommer att stärka tydligheten och välkomnar invånare samt besökare. 
Borgeby och Bjärred ses i det sammanhang som ett sammanväxande samhälle. En 
port placeras norr om Borgeby för trafik från/till Löddeköpinge/Landskrona, en port 
kommer att ligga söder om Bjärred riktad mot Lomma och Dammporten som ligger 
i utvecklingsområdet riktar sig mot trafiken från/till Lund. I framtiden kommer en 
ny kollektivtransport-korridor byggas i Bjärreds nordväst som anknyter till E6. Där 
kommer en fjärde port att ligga. Alla portar erbjuder en rad basfunktioner vilket in-
kluderar cykelparkering samt litten cykelverkstad, cykeluthyrning, gratis bilparke-
ring (vid ett senare tillfälle kan en bilpools-lösning etableras), busshållplats, toalett 
och återvinningsstation. Grupperingen av funktioner hjälper till att få portern att 
bli levande mötesplatser. Dom fungerar som mobilitetscenter, där man kan hoppa 
på en annan form av transport. Det blir lätt att cykla eller resa med kollektivtrafik. 
Dammporten som är del av den nya stadsdelen offerera en större cykelverkstad 
och ett café för att välkomna folk som kommer från Lund och Flädie (som den fram-
tida tågstation kommer ligga). Välkommen till Bjärred! (3) Men var är centrum och 
vad finns där? Från portarna kommer tydliga stråk att leda till centrum. Centrum 
ska uppgraderas med samma mobilitetsfunktioner som porterna: befintlig buss-
hållplats, cykelparkering, cykeluthyrning och cykelverkstad, samt möjligheten att 
etablera bilpoolslösning, toalett och en återvinningsstation. Fler funktioner kan til-
läggas (som tex lekplats) och befintliga utbyggas (som tex biblioteket). Från cent-

rum ska det befintliga gång- och cykel vägnätet förbättras och ansluta till kusten. 
(4) Även om Bjärred ligger på landet med mycket grönska runt omkring finns det 
inte tillräckligt mycket tillgängliga grönområden. Särskilt i östra delen in mot lan-
det där det också saknas bra vägar och anknytningar till Borgeby. Det är precis här 
den nya stadsdelen kan göra en stor skillnad för både boende i Bjärred som Bor-
geby. I utvecklingsområdet fokuserar vi på att sammanknyta båda samhällen men 
samtidigt stärka deras olika kvaliteter och karaktärer. Dammporten i öst begränsar 
utvecklingen av den nya stadsdelen. (5) Med början vid Dammporten ska en park 
etableras – gröna blixtlåset - som går hela vägen emellan Borgeby och Bjärred tills 
den slutar i norr där en port kan etableras i framtiden i sammanhang med kollektiv-
trafik-korridoren. (6) Med det gröna blixtlåset introducerar vi en omfattande och 
sammanhängande park som knyter ihop dom befintliga grönområden Domedejla 
mosse, Plommonskogen och Otto Pers gård och som etablerar nya, varierande grö-
nområden. Parken kopplar till grönytor som ligger utanför utvecklingsområdet. (7) 
Topografin möjliggör att ett kontinuerligt blått stråk med diken, bäckar, sumpmark 
och små damm kan slingra sig igenom det gröna blixtlåset. Den gröna korridoren 
uppfyller olika ekosystem tjänster, ger plats för djur och funkar inte minst som re-
kreationsområden för befolkningen. Jordbruksmark ansluter i både norr och öst 
till korridoren som gränsas av med trädplantager för att tydligt markera Bjärreds/
Borgebys utkant och att ge mer skydd gentemot infallande vindar. (8) En central 
led för cyklar och gångtrafik följer det blåa stråk igenom parken. Gång-/cykelvägar 
som kopplar ihop Borgeby med Bjärred korsar denna huvudleden. Dom ansluter i 
orterna till existerande gång-/cykelvägar. Dessutom blir det bättre vägar från por-
terna till centrum och till den framtida tågstationen i Flädie. Där g-/c-vägen korsar 
trafikerade gator markeras övergångarna tydligt såsom tex vid Österleden eller 
Fjelievägen där den motoriserade trafiken kommer att få minska hastigheten rejält 
och cyklar/gående har företräde. Detta reducerar den existerande barriärkänslan 
vid större gator. (9) För bilar kommer det också att finnas en ytterligare väg mel-
lan Bjärred och Borgeby. Dom nya kvarteren kan åtkommas med bil men vägarna 
blir för det mesta enkelriktad för att få mer plats för cykel och gångtrafik. Par-

keringen för bilar är möjligt på gatan vid bostads-och radhus och sker på tomten 
i villaområden. Äldreboendet och förskolan får egen parkering likasom porterna. 
Angående busstrafik ska det tillkomma busshållplatser vid porterna på väg ut/in 
till byarna och en ny busshållplats vid Domedejla-kvarteret. (10A) Startskotten för 
utvecklingen av den nya stadsdelen görs med Dammporten som – bredvid dom 
praktiska funktioner – också har ett symboliskt värde. På sydsidan kommer alla 
huvudliga funktioner att ligga medan en parkanläggning ligger på andra sidan ga-
tan. Två kullar i södra och norra delen parken skyddar den mellanliggande delen 
från buller som kommer från Österleden och Fjelievägen. Resultatet är ett tysta-
re parkområde väst om dammen med sittmöjligheter längs kullarna och nere vid 
dammen. Kullarna är formad med jorden som grävs ut i dom nya stadsdelarna. Det 
betyder också att dom kommer att växa genom åren som byggandet pågår. (10B) 
Samtidigt börjar byggandet av kvarteret Plommonåkern som ligger norr om den 
befintliga rondellen. Dom höga byggnader längs gatan ger denna stadsdelen en 
mer urban utprägling samt som den skyddar byggnader inuti kvarteret från buller 
och infallande vindar. I det här skedet ingår också äldreboendet och förskolan som 
ligger bredvid varandra och näst intill plommonskogen. Kolonilotter mot öster ger 
invånare som bor i dom större bostadshus möjligheten att ändå ha en trädgård. 
Med lotterna får man en mer diverse grönska som ligger näst intill parken. (11) I 
den följande etappen ingår kvarteret Åkerby som ligger öster om det blåa stråket 
och som tillhör Borgeby. Medan det finns större bebyggelser parallellt längs Öster-
leden, har kvarteret för det mesta en mer småskalig karaktär med villor och radhus. 
(12) Domedejla-kvarteret kompletterar den nya stadsdelen i Norr. Mot Västanvä-
gen ligger större bostadshus medan husen i centret av kvarteret är organiserad i 
U-former med innergården riktad mot Domedejlamosse i sydlig riktning.

Vårt förslag fokuserar på klara entréer till samhället för en enklare orientering och 
flexiblare mobilitet samt förbättrade cykel/gångvägar till centrum och inom byn. 
Det viktigaste är dock det sammanhängande grönområde som gynnar befolknin-
gen och naturen. Man ska njuta av att bo i Bjärred!
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GRÖNA BLIXTLÅSET

  (1) VAR ÄR BJÄRRED?   (2) TYDLIGA ENTRÉER   (3) ANSLUTNING TILL CENTRUM

  (4) BJÄRRED+BORGEBY   (5) GRÖNA BLIXLÅSET   (6) SAMMANHÄNGANDE GRÖNSKA

  (7) DET BLÅA+DET GRÖNA   (8) G-/C-VÄGNÄT   (9) BUS+BIL GATUNÄT

  FLYGBILD PLOMMONÅKERN MED DET GRÖNA BLIXLÅSET



GRÖNA BLIXTLÅSET

(10A) SKEDE 01
DAMMPORTEN
BYA: 1‘600M2
BTA: 3‘300M3

(10B) SKEDE 01
PLOMMONÅKERN
BYA: 10‘980M2 
BTA: 40‘400M2

(11) SKEDE 02
ÅKERBY
BYA: 12‘760M2
BTA: 25‘300M2

(12) SKEDE 03
DOMEDEJLA
BYA: 10‘130M2
BTA: 27‘500M2

  VISION GÅRD MELLAN HUSEN, PLOMMONÅKERN 

GRÖNA BLIXLÅSET
YTOR TOTAL
BYA: 35‘470M2
BTA: 96‘400M2



GRÖNA BLIXTLÅSET

  VISION GATULIV OCH KOLONILOTTER, PLOMMONÅKERN

  SITUATIONSPLAN 1:3000



GRÖNA BLIXTLÅSET

  VISION GATULIV, DOMEDEJLA-KVARTERET

  DAMMPORTEN PLANRITNING 1:400

  DAMMPORTEN SEKTION 1:400


