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ANALYS & VISION

GRÖNA STRUKTURER
Befintliga gröna strukturer kopplas samman med
hjälp av parkstråk och gröna korridorer, vilken
stärker
naturområdenas
artsammansättning
och ger kvalitativa gröna rum till befintliga och
tillkommande stadsdelar.
I Plommonskogen föreslås en artinventering och
gallring för att uppgradera befintliga naturvärden.

Befintliga gröna strukturer

Befintliga och tillkommande gröna strukturer

BLÅA STRUKTURER
Bäcken/kärret i Domedejlamossen kopplas
samman med hjälp av en mindre bäck/dike som
löper genom den nya parken. Bäcken ger parken
liv och rörelse och kan samtidigt fungera som
uppsamlingsområde för stora vattensamlingar
vid 100-årsregn. Synliga dagvattenstråk anläggs
i tillkommande gator och kopplas samman med
bäcken, vilket skänker gaturummet gröna kvalitéer
och samlar upp dagvattnet.
Bäcken kan möjligen kopplas vidare till dammen
i kompensationsområdet samt norrut till Lödde Å
(se punktstreckad markering).

BJÄRREDS TRÄDGÅRDAR
Bjärred ligger i ett strategiskt läge för storstadsnära bostadsutveckling.
Kopplingen till Malmö, Lund och Köpenhamn är god och blir sannolikt ännu
bättre med pendelstation från närliggande Flädie. Orten är välmående
med bebyggelse av höga arkitektonisk värden och har tillgång till hav och
grönområden. Med dessa höga attraktionsvärden och närheten till Lund,
Malmö och Köpenhamns så kommer sammankopplandet av Bjärred och
Borgeby med en ny stadsdel gynna området både lokalt och regionalt.
Läget är bra, men är ingen innerstadsmiljö. Vi tror att människor som väljer
att flytta hit vill bo i ett stadsnära läge men ändå ha tillgång till de kvalitéer
som vild natur och egen trädgård ger.

Befintliga blåa strukturer

Befintliga och tillkommande blåa strukturer

GÅNG- OCH CYKELBANOR
Befintliga gång- och cykelstråk kopplas ihop genom
den nya bebyggelsen och förstärker kopplingar
mellan Bjärred och Borgeby. En ny cykelbana
föreslås längs vägen till Flädie för att uppmuntra
till cykelpendling till kommande tågstation. Norra
Västkustvägen byggs om till en stadsgata med
gång- och cykelbana, trädplanteringar och öppet
dagvattenstråk.

Grönområdena Domedejlamossen, Plommonskogen och kompensationsområdet ligger idag isolerade från varandra och de flesta förflyttningarna
inom området sker idag med bil. De stora målpunkter så som centrum,
skola/förskola och idrottscentrum nås lättast med bil och skapar barriärer
som gör att avstånden upplevs längre än vad de är. Vår vision är att med
tydliga, trygga och gröna förbindelser och med ny bebyggelse stärka kopplingarna lokalt och regionalt med fokus på barn och oskyddade trafikanter.
Befintliga gång- och cykelstråk

BJÄRRED

Befintliga och tillkommande gång- och cykelstråk

VÄGNÄT
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LUND

LOMMA
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MALMÖ

Befintligt vägnät

Norra Västkustvägen ombildas till en stadsgata
med utfarter, planteringar och gång- och
cykelbana. Hastigheten sänks och med det
även bullernivåer, vilket möjliggör bebyggelse
längs med gatan. Rondellen ombildas till en
fyrvägskorsning med bättre framkomlighet för
gång- och cykeltrafikanter.
Det nya området får en central allé som kopplar
ihop Bjärred med Borgeby och blir ett levande stråk
med verksamheter och ett mindre torg i anslutning
till den nya parken. Kvartersgator utformas som
gångfartsgator, utan nivåskillnader, där gång- och
cykeltrafikanter har företräde. Parkering sker som
kantstensparkering, p-platser i det lokala kvarteret
och i tre parkeringshus som placeras strategiskt
i anslutning till ny bebyggelse samt idrotts- och
centrumbebyggelse.

Befintliga och tillkommande vägnät
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PLANEN

1. TORG
2. ÄLDREBOENDE
3. FÖRSKOLA
4. EKOANLÄGGNING
5. PARK
6. NY HUVUDGATA
7. NY ENTRÉ TILL DOMEDEJLAMOSSEN
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SITUATIONSPLAN 1:3000

PLANEN

UTBYGGNADSORDNING

Med utgångspunkt i omgivningens kvaliteter så handlar Bjärred Trädgårdsstads
grundstruktur om att skapa rum i den
mänskliga skalan nära naturen som kan
passa in i Bjärred men ändå skilja sig från
nuvarande villa och radhusstruktur. Detta
skapar ett annat typ av boende med egen
identitet och attraktionskraft. Med ca 50st
minikvarter i grupper om fyra bildas ca
12st större kvartersenheter. Vi tillskapar en
varierad och levande stadsbild med väl avvägda gaturum i en rationell struktur.
Förskola, stasdelslekplats, äldreomsorg
och torg samverkar intill varandra centralt
i den nya stadsdelen intill den nya stadsdelsparken. Förskolebarnens gård kan
växa ut både i Plommonskogen och Dommedejlamossen samtidigt som förskolegården på eftermiddagar och kvällar blir
en förlängning av parkstråket med möjlighet för lek och promenad.
Äldreboendet ligger inbäddad i den naturliga kvartersstrukturen i kvarteret som binder ihop torg och förskola. Äldreomsorgen
aktiverar torget dagtid och verksamheter
som t.ex. skönhetssalong, växtbutik och
lunchrestaurang kan husera i bottenplan.
Torget aktiveras dagtid samtidigt som de
boende kan leva i en salutogen miljö nära
lekande barn, natur och torgaktivitet.
Bottenplan mot Västanvägen och den nya
huvudgatan kantas av lokaler i den mån
det finns underlag för det men samtliga
har takhöjd anpassat för lokal med möj-

lighet till upphöjt innergolv eftersom flerbostadshusen har hiss. Företrädelsevis
kan dessa ytor planeras som bokaler med
förmån för de som avser att driva mindre
verksamheter som kan bidra till områdets
livfullhet dagtid. Lokaler som både kan användas för bostad och lokaler ger också
fastigheten funktion dygnet runt.
De tre ekoanläggningarna fungerar som
P-hus, cykelgarage, cykelverkstad, återvinningscentral, byta-prylar-zoon, gör-detsjälv cykelverkstad och biltvätt samt lånestation av t.ex tralltvätt och stege. Trappor
upp på taken kan fungera för konditionsträning och på taket finns lek och träningsmöjligheter för vuxna och barn. Samutnyttjandet av dess anläggningar ger möjlighet
för sociala möten som kanske inte annars
hade ägt rum samtidigt som varje enskild
person behöver konsumera mindre, förenkla återvinning och tvätta utan att kemikalier rinner ner i dagvattenbrunnar. Socialt, ekonomiskt och ekologist hållbart.
GENOMFÖRBARHET
Med en tydlig struktur med tydliga komponenter kan Tädgårdsstaden Bjärred succesivt växa fram med tiden. Minikvarteren
som inrymmer i snitt ca 25 bostäder gör
att två kvarteret om året motsvarar den utbyggnads hastighet om 45 bostäder per år
som efterfrågas. På så sätt kan stadsdelen
organiskt växa fram samtidigt kom känslan
av bo i ett färdigbyggt kvarter kan infinna
sig. Minikvarteren är utformade så att de

både klarar av förtätning och urglesning.
Det innebär att även om utvecklingen sker
enligt framarbetad struktur tål innehållet i
kvarteren att anpassas utifrån vad framtidens eventuella förändringar bär med sig.
Utöver en flexibel struktur så föreslås teknisk infrastruktur vara lika flexibla genom
beträdbara kulvertar med installationer
som gör det enkelt att ansluta nya byggnadsenheter under utvecklingen av området. Det är även fördelaktigt för teknisk
förvaltning och underhåll, detta är en beprövad metod med stor framgång i Vallastaden, Linköping. Se illustration i sektionen
för ny huvudgata. En avvägning får göras
angående i vilken takt ekoanläggningarna kan utvecklas. Förslagsvis uppförs den
södra först och då det finns underlag för
användning.
YTOR OCH MÄNGDER
Total uppskattad BYA: 35200m²
Varav södra delen: 25600m²
Varav norra delen: 9600m²
Total uppskattad BTA: 132000m²
Varav södra delen: 96000m²
Varav norra delen: 36000m²
Antal bostäder: 1250st
Varav södra delen: 950st
Varav norra delen: 300st

SEKTION A-A 1:1000

BJÄRREDS TRÄDGÅRDAR

3

GRÖNSTRUKTURER & GATURUM

VY 4 PARKEN

NUVARANDE GRÖNOMRÅDEN
Domedejla Mosse
Situation: Naturreservatet är vackert och
välskött med uppvuxna träd och rörligt
vatten. Området saknar i dagsläget tydliga
entrér och sammanhängande stråk med
tävlingsområdet.
Åtgärd: Vi förstärker naturreservatets
befintliga entré från söder för att öka
tillgängligheten till området och koppla
ihop naturområdet med tillkommande
grönområden. Vattnet i mossen kopplas
samman med en anlagd bäck från det nya
Bjärred. Skyltar om mossens biologiska
mångfald och arter sätts upp för att skapa
förståelse och kunskap om området. De
vackra vita grusgångarna används längs
nya gångstråk.

VY 3 GÅRSPLAN

arter planteras in. Fruktträd planteras in för
att bibehålla skogens karaktär. Befintliga
stigar glesas ut för att öka sikt och upplevd
trygghet.
Dammen
Situation: I tävlingsområdets södra del
finns en liten igenvuxen damm med mycket
träd och växtlighet. Dammen har många
ekosystemtjänster som bör tas till vara på.
Åtgärd: Dammen införlivas i tillkommande
park och träd rensas ur. Förslagsvis så
görs en artinventering och mäting av
näringsvärde och gifthalter och man
upprättar en skötselplan. Sluss/vall skapas
och en liten bäck leds mellan dammen och
Domedelja mosse.
TILLKOMMANDE GRÖNOMRÅDEN,
PARK

Plommonskogen
Situation: Skog med blandad växtlighet
och fruktträd. Tät växtlighet med invasiva
arter som kirskål och vresros. Kan upplevas
otryggt på grund växtlighetens täthet.
Åtgärd: Skogen glesas försiktigt ur och
rensas på invasiva arter. Nya konkurrerande

Ett parkstråk föreslås genom området.
Stråket knyter ihop Domedejlamossen med
kompensationsområdet och tillskapar en
grön korridor som ger djur möjligheten att
ta sig mellan olika platser. Stråket kopplas
samman med kompensationsområdet
under Norra Västkustvägen.
Parken habiterar lökväxter som ramslök,

narcisser och krokus som växer under stora
parkträd. Tillsammans skapar de vilda
lundmiljöer. Picknickgräs och lekplatser
ligger här omgärdade av torrängar med
fibblor och lin. Pilträd doppar sina löv i
bäcken och får i partier sällskap av våtängar
som slåttras. I den hävdade bäcken växer
granspira och kärrsälting. Bäckområdet
och ängarna hävdas genom slåtter och
rensning av arter som tenderar att ta över.
Vass får finnas i liten mån. Då näringshalten
är hög på grund av att marken ligger på
ett jordbruksområde blir skötseln högre de
närmsta åren tills marken har återgått till
sin normala näringshalt. Genom att vass
och äng forslas bort blir det ett mindre
näringsläkage och grundvattnet blir renare.
Våtäng
En våtäng föreslås invid dammen och längs
delar av bäcken. Våtängen bidrar med
sin specifika flora till en högre biologisk
mångfald, stora ekosystemtjänster och
är en biotop som saknas i området.
Våtägnen kan växa vid behov och gör
området mer motståndskraftigt mot stora
nederbördsmängder. Ängen blir även
ett vackert och unikt inslag i stadsmiljön.
Skötseln kräver slåtter och bortforsling av
materialet.

NYA SIDOGATOR 1:400

Torräng
Torrängar anläggs istället för gräsmatta
på vissa ställen, där gångstråk klipps i
parkmiljön. Ängen är viktig för pollinerande
insekter och ger en ökad biologisk
mångfald och har viktiga biotopiska värden.
Torrängen bär även kulturella värden och
minner om en lantbrukssamhället och
den jordbruksmark som en gång fanns på
platsen. Kräver specifik skötsel med slåtter
och bortforsling av materialet.
Bäck
Ett vattendrag genom området skapar ger
många biologiska fördelar men är också
ett vackert inslag i stadsmiljön. Djurlivet får
en tillgänglig vattenkälla och barnen en
spännande lekmiljö. Bäcken kan växa och
krympa vid behov och grundare ställen
planeras in för vattenkälla åt insekter.
TILLKOMMANDE GRÖNOMRÅDEN,
GATURUM
Gator och torg: Rumsskapande träd
planteras längs med de större gatorna och
på torget. Rönn föreslås som ett tåligt träd
i gatumiljön och bidrar med vackra färger
framåt hösten. Öppen dagvattenhantering
planeras som en skyddande barriär mellan
körbana och gång- och cykelbana på Norra

Västkustvägen och tillkommande centralt
stråk. Torgträden har underplanteringar
och trädspeglar, vilket innebär att jorden
under träden inte packas och fler trädarter
blir valbara.
Gårdsplan: I mitten av kvarteren
föreslås gårdplaner som planteras med
vårdträd, exempelvis Ask, Lönn eller Lind.
Gårdplanen beläggs med stendamm och
vissa gårdplaner får en vattenspegel eller
en fontän. Gårdsplanerna inbjuder till
mötesplatser mellan kvarteren och lämpar
sig väl för gårdsfester eller kanske ett parti
boule.
TILLKOMMANDE GRÖNOMRÅDEN,
TRÄDGÅRDAR
Alla bostäder har tillgång till en trädgård
i sin omedelbara närhet. Trädgårdarna
omgärdas av låga tegelmurar och är i första
hand till för de boende i kvarteret. Små
privata trädgårdar planeras för parhusen
och villorna, resten av trädgården sköts
gemensamt i kvarteret. I trädgårdarna finns
plats för odling, rekreation och fruktträd.

NORRA VÄSTKUSTVÄGEN 1:400

NY HUVUDGATA 1:400

VY 1 NY HUVUDGATA

GATURUM
De viktigaste målpunkterna idag är Bjärreds centrum,
skola/förskola, idrottscentrum och havet. Alla dessa
målpunkter är inom rimligt cykelavstånd och Trägårdsstaden Bjärred ligger strategiskt för att koppla
samman dessa. Det demokratiska stadsrummet bygger på att den oskyddade människan ska prioriteras
framför bilisten. Utifrån denna tanke har befintliga
trafikleder och rondell omformats till stadsgator och
korsningar med den oskyddade trafikanten i fokus.
Varje minikvarter förses med bilpool och ellådcykelpool samtidigt som den privata bilparkeringen ligger
ca 100-400 meter bort. Målet för ett hållbart och
tryggt Bjärred är att alla resor inom Bjärred ska ske

med cykel eller till fots. Ny höghastighetscykelbana
kopplar samman centrum via Bjärreds Trädgårdar till
idrottscentrum och Flädie för koppling till kommande
pendeltåg. Den välkomnande entrén till Bjärred är den
som sänker hastigheten för bilen och höjer framkomligheten för den oskyddade trafikanten i variationsrik men sammanhållen byggnadsmiljö där naturen är
nära, påtaglig och tillgänglig.
Bjärred med omnejd största kvaliteter är naturen och
är kanske också den största anledningen varför så
många vill flytta till Bjärred.

VÄSTANVÄGEN 1:400

DOMEDEJLAVÄGEN 1:400

LÖDDESNÄSVÄGEN1:400
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KVARTERET

VY 2 MELLAN MINIKVARTEREN

VY 3 GÅRSPLAN

MINIKVARTER

TYPKVARTER 1:400

Bjärreds Trädgårdars grundläggande komponent är minikvarter som består av flerbostadshus i form av stadsvillor, samt villa/parhus/radhus och gemensamhetsanläggning med fokus på hållbarhet. Med denna palett kan
varje kvarter anpassas för att båda möta gatan på ett stadsmässigt vis. Samtidigt kan en gårdsmiljö skapas,
omgiven av en lägre mur som ger avskildhet för de boende och gröna kvalitéer, öppenhet och trygghet till
gatorna. Gångpassager och gårdstorgen binder ihop småkvarteren till en större kvartersstruktur som ger mellanrum för social samvaro och trygga promenader.

BJÄRREDS TRÄDGÅRDAR

