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Maslows behovstrappa är viktigatt känna till för att förstå förslaget. Behov en 
människa först prioriterar att uppfylla är fysiologiska och består av basbehov så 
som mat, vatten och syre. Förslaget skapar bästa möjliga förutsättningar för 
hållbara  ekosystemtjänster. Andra nivån beskriver att människor har ett  
behov av en stabil vardag, därför är förslaget fokuserat på en enkel livsstil, 
t ex att det ska vara enkelt att hållbart pendla till de större orterna runtom. 
Nivå tre beskriver att  när individen känner sig trygg börjar hon söka  
efter gemenskap med andra människor, vänner, barn och kärlek. 
 Ett exempel på hur förslaget bemöter  detta behov är genom fyra  
olika typer av stadsrum, från  intima och lugna rum till större och mer 
publika platser. På så sätt finns en plats för alla att mötas och när 
man känner sig säkrare leta sig ut till mer publika rum. Nivå fyra 
skildrar att när  behovet av  gemenskap är tillgodosett så vaknar 
nästa behov; behovet av uppskattning. Då vågar man ta kon-
takt med sina grannar och de boende kan t ex använda försla-
gets co-working platser i parkstråket. Sista nivån är behovet 
av självförverkligande och är sista nivån i behovshierarkin. 
Förslaget skapar god förutsättning för att de boende ska 
nå alla nivåer i behovstrappan.
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En stadsplan som hanterar vår tids utmaningar vad det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Omvandling från lantbruk 
till en småstad. Att genom en plan med lång genomförandetid realisera värden som förknippas med småstad så som småskalighet 
och en rik variation vad gäller rumsligheter, boendeformer, grönstruktur, aktiviteter, rörelser etc. En plats där allt och alla känns nära 
och vardagen enkel. 

Helt enkelt - inte alls storstad och inte helt landsbygd. Bjärreds 
nya småstad kombinerar storstadens och landsbygdens attrak-
tionskraft. En liten bostad med trädgård i en riktig stad med  
gator och torg. Omgiven av ett försörjande omland. Lommas nya 
stolthet öppnar upp sig mot sin omvärld som länkas samman  
genom nya mötesplatser, stråk och entréer. Här kan man på väg 
hem från jobbet  lämna in sin vinterpreppade lånade lådcykel i 
mobilitetscentret för att tillsammans med sin familj låna ett par 
skridskor för att ta några varv på det blåa torget innan man tar 
sin matkasse hem till lägenheten, villan eller radhuset. Det finns 
inte längre någon oro för hur barnen tar sig till skolan, mormor  
eller fotbollen då parkstråket knyter samman skola, äldreboende 
och idrott och är bilfritt.  Det härliga gröna och blåa parkstråket 
fungerar inte bara som ett inre flöde i Hyggeby utan är den själv-
klara mötesplatsen för spontant häng! Ifall de boende vill jobba 
hemma så gör man det bäst i co-working paviljongerna som står 
utplacerade strategiskt i parken så därför är det alltid liv och  

rörelse i parkstråket! Hyggeby tar den sinnerliga stadsplanering-
en på allvar genom krökta gator, intima rumsbildningar och med-
vetna kopplingar med dess omgivning. Utformningen skapar inte 
bara sekvenser av sinnerliga upplevelser utan får ner farten för 
bilister och cyklister. Blandningen mellan bostadsrätter, hyre- 
srätter, radhus, villor och parhus skapar grunden för social håll-
barhet genom en socioekonomisk blandning av grannar.  Genom 
områdets olika mötesplatser för blandade tillfällen lär grannar 
känna varandra. Mötesrummen sträcker sig från den intima ge-
mensamma gården, där kvarterets grannar ofta ställer till med 
fest och de yngsta barnen leker, till områdets publika platser där 
besökare från hela Lomma  väljer att umgås.  Kronan på juve-
len är det blå torget som är Hyggebys huvudentré och stolthet. 
Det som tidigare var en damm tar, tillsammans med parkstråket, 
hand om dagvattnet samt erbjuder bad och skridskoåkning. 
Barn och vuxna påminns om vikten av hållbarhet genom att se 
hur vattnets mängd varierar med årsstid och väder. 

hyggeby - småstadsmys i bjärred

Nuvarande grönområden och viktiga kopplingar framtida 
kopplingar som förslaget introducerar

Koppla ihop vattnet för att klara framtida vattenflöden samt 
förse det nya området med en hållbar dagvattenhantering.  

grundförutsättning

Området har ett strategiskt viktigt läge i Öresundsregionen, med möjlighet för  
hållbar pendling till de större städerna samt närhet  till natur och vatten.  Förslaget 
fångar upp dessa flöden genom en stor entré, det blåa torget. 

De gröna och blå kopplingarna får flera entréer in i området. 
Förslagetföreslår en ny cykel- och gångväg till Flädie samt Lund genom 
 kompensationsområdet. 

Köpenhamn

Malmö

Lomma

Lund

Lomma

Flädie

Kävlinge

Bjärred

Borgeby

Habo Ljung

Bjärred

Landskrona

Bostäder, naturupplevelser och idrott samt viktiga pendlar-
städer stärker Bjärreds framtida stadsdel.  

Det nya området har en stark attraktionskraft förankrad på 
en lokal nivå, och kompletterar kringliggande bebyggelse. 

Borgeby

Löddesköping
Landskrona

Skolor

Naturupplevelse
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Lomma

Lund, Malmö 
Flädie tågstation 

Idrott

VOLYMSTUDIE - BILAGA 12

Ny entré 

situationsplan
skala 1:3000
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Stadsplan är kompakt, pittoresk, organisk, variationsrik med lagom oordning i mänsklig 
skala och lokal karaktär. Det finns platser att upptäcka och  där vardagslivet blir synligt. 
Bostäderna är byggda av hållbara naturliga material med lokal förankring. Bostäderna 
har en sammanhållen taksiluett där kvartershörn och gavelpartier markeras.  
Takkupor och vindsvåningar förekommer samt balkonger och uteplatser mot gård.

Övergripande strategi och skala: Den nya stadskärnan ska verka för hela Lomma med 
omnäjd och koppla samman befintliga strukturer. Befintlig värdefull natur- och kultur-
miljö dikterar utformningen av planen. Stadskärnan är väl integrerad med krans- 
orterna men även med de större städerna som Lomma, Malmö och Lund.  
Kopplingen till dessa städer är avgörande för den nya stadsdelens framtid.  

Planstruktur:  Den organiska planen med hierarkiskt gatunät delar upp kvarter genom 
trafikerade gator, promenadstråk, ett grönt och blått stadsdelsstråk, och tysta  
lokala gator. Mot trafikerade gator är bebyggelsen sluten. Planen skapar omväxling  
och är formad efter angränsande gatustrukturer och rörelsemönster. Befintliga grön- 
områden kopplas samman av ett centralt parkstråk. Planen ska kunna byggas vidare  
på när småstadskärnan växer. 

Platser: Torg och parker formas genom en medveten slutenhet av fasader, plank och mu-
rar. De placeras centralt där både sociala, gröna och blåa flöden finns närvarande.  
Fokus ligger på upplevelsen av stadsrummet. Gatorna inom planen utformas 
 som vistelseytor som kröker och möts i oregelbundna platser. 

 
 

Kvarter: Jämnhöga kvarter som formas av gatunätet i 2-5 våningar med skyddade  
gröna gårdar och privata trädgårdar utan bebyggelse i kvarterens inre. Samtliga hus 
får luft och ljus. Endast en gård är upphöjd med underliggande lokaler avsedda för  
mobilitettjänster samt underbyggd med garage. Resterande gårdar kopplas samman 
genom öppningar och bildar en större sammanhängande gårdsstruktur för de boende. 
Varje gård innehåller en gemensam del där grannar som bor i lägenhet, villa, parhus och 
radhus möts.Bebyggelse i anslutning till parkmiljöerna är samlade och bildar fond för 
parkrummet. 

Gaturum: Gaturummet är slutet och dess väggar utgörs av fasader, plank och murar och 
avslutas i regel med ett fondmotiv. Varje gata särpräglas så att de boende upp- 
lever stolthet för just sin gata. Brutna kvartersformer skapar omväxling i vyer och  
gatuperspektiv. Entréer orienteras mot gatan med utgång till gård. Huvudgator är  
trädplanterade och tysta gator kantas av förgårdsmark. Generellt finns inga balkonger 
mot gatan. Lokaler är förlagda i hörnlägen mot “Det blå torget”. Sockelvåningen på hu-
sen är markerad mot huvudgatorna. Portiker och öppningar kopplar samman  
kvarter internt. Bilar parkeras i ett källargarage och längs lokalgator. 

Byggnadstyper: I planen finns bostäder för olika hushållstyper (bostadsrätter, hyres-
rätter, byggegemenskap, äldreboende och kollektivboende), mobilitetslokaler och enk-
lare co-workingplatser som placeras i det publika rummet. Flerbostadshus med blanda-
de lägenhetsstorlekar sammanbyggs i fastighetsgräns. Påkostade lägenheter blandas 
med enkla lägenheter längs gemensam gata. Vinden utnyttjas om möjligt för bostäder. 
Gårdsfasader kan utformas enklare än gatufasader. Husen är miljöklassade.  
Våningshöjden är anpassad för att tillåta trästomme. Husdjupet möjliggör små  
enkelsidiga lägenheter.  

Social hållbarhet: Olika hustyper och upplåtelseformer möjliggör en blandning av hus-
hållstyper och därmed en blandning av socioekonomiska grupper. Alla kvarter har en rik 
blanding av olika bostadstyper så att grannar med olika ekonomiska medel kan mötas 
på ett naturligt och avspänt sätt. Publika platser med olika karaktär möjliggör en varie-
rad användning för att attrahera olika samhällsmedborgare. Området är välintegrerat 
med angränsande områden.  

Ekologisk balans: Täthet leder till effektiv energianvändning och infrastruktur och mins-
kar resandet för de boende i vardagen. Begränsad biltrafik och avskärmande bebygg- 
else mot trafikerade gator bidrar till bättre luftkvalité och minskat buller inom området. 
Kopplingar mellan station, busshållplatser, parkering, cykelvägar och promenadstråk 
minskar antalet bilar och utsläpp. Proportionella gatubredder, hushöjder och gårdsstor-
lekar säkrar dagsljuskvaliten. Grönstrukturen utgörs av gatuplanteringar, förgårds-
mark, gröna gårdar, parker och torgplanteringar och bildar ett nätverk som binder  
samman angränsande grönområden och omhändertar dagvatten lokalt.  
Krökta gator och skyddade gårdar och parker minskar vind och skapar ett gynnsamt  
microklimat. Byggnaderna är miljöklassade.

Anpassning: Genom att koppla ny gatustruktur med befintlig skapas förutsättningar för 
förtätning av angränsande områden. Bottenvåningarna och förgårdsmark utformas för 
att kunna anpassas till skiftande program. Husdjupen är generösa för att kunna 
anpassas till enkelsidiga/genomgående lägenheter. Vindar kan byggas
 om till lägenheter.
 

 

Orienterbarhet/Mystik: Avsaknaden av återvändsgator gör planen lättläst. Parkstråket 
delar in planen i områden och avgränsningar i form av huvudgator och lokalgator vilket 
underlättar orienterbarheten. Krökta gator, oregelbundna platser och portiker väcker 
nyfikenhet och skapar sekvenser av upplevelser.  

Ordning/Variation: Ordning skapas genom att byggnadstyper, torg, parker, gatunät 
etc. införlivas i den organiska planens struktur. Byggnadshöjder hålls lika. Variation  
skapas genom fasadgestaltning så som bearbetning av sockelvåning, takvåning,  
fönsteromfattningar, entrépartier etc. Förskjutningar mellan kvarter och anpassningar 
till angränsande gatustruktur genererar rumslig variation. 

Publikt/privat: Kvarteren är slutna och saknar uteplatser eller balkonger mot trafikera-
de stråk vilket skapar tydliga gränser mellan publika och privata platser. Där mellanrum 
uppstår mellan husen används murar och plank som rumsfördelare. Förgårdsmark och 
portiker längs tysta gator bjuder ut vardagslivet till interna gator och välkomnar de  
boende till föreningarnas olika gårdsaktiviteter. De smala interna gatorna möjliggör 
samtal mellan husen.  
 
Lokalitet: En lokal byggnadstradition ska respekteras och påverka utformningen  
av ny bebyggelse. Material och färger ska ha en lokal förankring. 

1. tävlingsområde

5. publika platser & stadsdels artefakter 6. entréer 7. alla vill till havet 8. sinnerliga upplevelser och mikroklimat

2. befintliga kvalitéer 3. koppla ihop 4. sekvenser av stadsrum

Bygg vidare på befintliga nätverket i området omnejd och öppna upp för  
entréer. Huvudentrén öppnar upp sig mot omvärlden och ramas in genom ett  
gestaltat torg. Det Blå torget är placerat det där sociala, blå och gröna flöden  
sammanstrålar. Här skapas förutsättningar för ett enkelt vardagsliv med  
mobilitetscenter, busshållplatser och möten.

Bevara Plommonskogen och Domedjla mosse samt befintlig bebyggelse. Koppla ihop dammarna, grönområden och viktiga sociala målpunkter. Denna 
koppling strukturerar naturligt upp området i fyra stadsdelar. 

De viktiga kopplingarna knäcks till för att skapa fler och bättre sekvenser av stads-
rum. Huvudkopplingarna, som nu innehar  korta siktlinjer, skapar  fyra varierade 
stadsdelar.  

Vid promenaden eller cykelturen till vattnet passerar man tre mindre torg/parker 
samt det blå torget. Gatorna mellan dom rumsliga definierade platserna knäcker 
och kröker sig för en sinnerlig upplevelse mellan havet och sin bostad. Kopplingen 
blir även en naturlig väg för boende i Borgeby att ta sig till havet och uppleva  
något extra på vägen!

Exploateringen tillsammans med de grön-röda-blå kopplingarna förtydligar 
stadsdelarna. Mot parkrummet och det blåa torget tillåts bebyggelsen att höjas. 
Även emot komlpetteringsområdet tillåts hushöjden vara högre för att skapa en 
tydlig stadsfront. Den högre bebyggelsen mot de större gatorna fungerar även 
som en bullermur för resten av området. 

Gång och cykel är prioriterat. Dessa färdmedel kan enkelt och ledigt ta sig genom 
hela området medan det är enkelriktat för bilarna. Entréerna in i området följer 
gång och cykelstråken.  Det inre parkstråket kopplar Domedejla mosse genom 
 området till idrottsplatsen. 

Grönstrukturen utgörs av gatuplanteringar, förgårdsmark, gröna gårdar, parker 
och torgplanteringar och bildar ett nätverk som binder samman angränsande 
 grönområden och omhändertar dagvatten lokalt. 

Området förstärker nyckelbiotoper och arter samt  biodiversitet. Förslaget skapar 
goda spridningsvägar- mellan de olika grönområdena. Kompensationsområdet 
fyller en viktig funktion genom nya cykel- och gång vägar som kopplas mot Flädie 
och Lund.  Konsekvensanalys av förslaget görs och kompensationsområdet  
anpassas efter detta. Förslaget ger en bra grundförutsättning för ett 
gott omhändertagande.  

Bredda upp huvudstråket och gör plats för park och torg vid viktiga entréer.  
Varje stadsdel innehåller en stadsdelsartefakt i form av ny förskola, nytt  
mobilitetscenter, befintlig skol och förskola samt äldreboende som ger gemenskap 
och stolthet för just sin del av framtida Hyggeby. Dessa artefakter placeras och 
kopplas direkt till viktiga publika rum och platser, så som det Blåa torget,  
Idrottsparken, Plommonskogen och Domedejla mosse.

Förslaget tar vara på hur cyklister och gångtrafikanter upplever entréer, platser 
och gator. För att skapa en fin livsmiljö behövs sekvenser av rum. Detta skapas ge-
nom korta siktlinjer, intima gaturum där fasader, plank och mur möter upp, genom 
följsamt krökande gator, intima publika rum som ramas in genom hus nära gatan. 
Krökta gator och skyddade gårdar och parker minskar vind och skapar ett  
gynnsamt mikroklimat. 

Barnperspektivet tas upp i 4 olika nivåer.  
Nivå 1 är bostadens direkta uteplats, där mindre 
barn kan vistas fritt. Nivå 2 är kvarterets gemen-
samma gård där de lite större barnen träffas 
och Nivå 3 är de lokala torgen där grann- 
skapets barn träffas. Den högsta (4) nivån är 
parkstråket eller det blå torget. Där träffas 
man från hela Lomma med omnejd. Omslutna 
kvatersgårdar med smitvägar mellan de privata 
gårdarna gör det lätt för grannar att social- 
isera. Att varje kvarter dessutom har en egen li-
ten gemensam gård gör det hela lite lättare.  
Här leker barnen och det blir ofta här vi ses för 
fest! 

9. exploatering 10. trafik 12. grön- och blåstruktur11. kompensationsområde

olika rum för  
barn i alla åldrar

gårdsrummet som mötesplats
sektion i skala 1:400

redogörelse av principer

strategi

1

2

4

3

Trädgården placeras på insidan av husen och ger plats 
för vila, utomhusrum för lek, odling, fika, fest, torka tvätt 
och hantverk. En förlägning av bostaden. I alla kvarter så 
finns alla bostadstyper representerade och gör gården 
extra viktig som mötesplats.  
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PARKERING / TRÄDRAD

GÅNGBANA

KÖRBANA

PARK MED DAGVATTENHANTERING

KÖRBANA

PARKERING / TRÄDRAD

GÅNGBANA

BOSTÄDER

BOSTADSGÅRD

BOSTÄDER
BOSTADSGÅRD

vy över det blå torget

sektion och plan, blå torget. 
skala 1:400

År 1-5 År 6-10 År 11-15 År 16-20

etapper

sammanställning av bya och bta

Förskola   2 000m2 BTA    1 000m2 BYA  
Äldreboende   1 000m2 BYA   3 000m2 BTA  
Co-working platser   350m2 - 1000m2 BYA & BTA 
 
 
15 Antal Villor   3 670m2 BTA  1 835m2 BYA 
84 Antal Parhus  13 510m2 BTA  6 755m2 BYA 
92 Antal Radhus  11 980m2 BTA   5 990m2 BYA 
785 Antal Lägenheter 78 540m2 BTA   19 635m2 BYA 
 
Totalt antal enheter  ca 976 
Total BTA   ca 107 700m2 
Total BYA   ca 34 215m2 
 

45 bostäder per år med fokus att skapa medel för offentliga rum där 
det blå torget är prioriterat. Artefakterna byggs i olika takt med  
mobilitetscentret som start för att direkt skapa hållbara livsstilar. 
Förskolan kommer behövas tidigt i utbyggnaden så den kommer i ett 
andra skede och till sist ett äldreboende. 

4-5 våningar
3 våningar
2 våningar

Mobilitetcentret möjliggör miljösmarta och 
effektiva transporter för att bidra till en 
bättre framtid. Vid utbyggnadens start  
placeras bilarna under mark i garaget 
(samt parkering längs gata) medan vi har 
publika funktioner i markplan. Under  
utbyggnadstiden tar mobilitetstjänster 
merparten markplanen och fylls med: 
 
* Cykeldusch 
* Cykelreperation 
* Cyeklgarage 
* Utlåning av cyklar & lådcyklar 
* Internet-köp-upphämtnings-boxar 
* Gym 
* Co-working platser 
* Bilgarage

Området växer och fler upptäcker hur 
 enkelt det är att använda sig av mobilitets-
tjänsterna. Bilgaraget minskar och ersätts 
av mer plats för cykelgarage. Innehåller: 
 
* Cykeldusch 
* Cykelreperation 
* Cyeklgarage 
* Utlåning av cyklar & lådcyklar 
* Internet-köp-upphämtnings-boxar 
* Gym 
* Co-working platser 
* Bilgarage

Den hållbara livsstilen är nu självklar i om-
rådet och co-working platserna har nu utö-
kat och dessutom finns nu utrymme för ett 
makerspace. Där kan grannar jobba med en 
hobby som kräver lite mer utrymme.  
 
* Cykeldusch 
* Cykelreperation 
* Cyeklgarage 
* Utlåning av cyklar & lådcyklar 
* Internet-köp-upphämtnings-boxar 
* Gym 
* Co-working platser 
* Bilgarage 
* Makerspace 

mobilitetscenter i förändring

mobilitetcenter

stugan

busshållplats

iv

iv

iv

iv

iv

iv

iv

iv

ii

iv

iv

iv

iv

iv

iv

Dom tre dammarna kopplas ihop och hjälper området att hantera 
vattenflöden av stormvatten samt rena det dagliga dagvattnet. Den 
inre parken är gjord för att hantera olika mängder av vatten som buf-
fert för framtiden.  I parkstråket finns co-working paviljonger, vissa 
utan väggar och andra med. Där möts grannar och blir kollegor, kan 
man säga. Aldrig mer behöver man arbeta hemma själv vilket är vik-
tigt för människans mentala hälsa. 

Buffertzon för dag- 
och stormvatten

det samlande parkstråket
sektion i skala 1:400

PARKERING / TRÄDRAD

GÅNGBANA

KÖRBANA

PARK MED DAGVATTENHANTERING

KÖRBANA

PARKERING / TRÄDRAD

GÅNGBANA

BOSTÄDER

BOSTADSGÅRD

BOSTÄDER
BOSTADSGÅRD

Det blåa torget är förslagets krona på verket. Här möts familj, grannar, pendlare och medborgare från hela Lomma för att ta sig ett bad, åka skridskor eller låna en cykel i mobilitetscentret. 
Den centrala lilla stugan har ett blandat program och förändras efter efterfråga så som café, skridskouthyrning, bastu och mkt annat. 

exploatering
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Ett exempel på ett sinnerligt 
stadsrum med radhus, villor och 
parhus.  Med husfonder som  
möter upp och ramar in en mindre 
avspänd plats. Platsen går att 
fylla med lekplatser eller fest och 
kommer förändras under tidens 
gång. Vad som står kvar är en in-
tim plats som är känsligt inramad 
där alla vyer sluts. För bilar så blir 
det svårt att få upp farten medan 
cyklister och gång upplever en  
lagom takt. 
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Variation i gata sker inte bara i 
planstrukturen utan även hur ga-
tans sektion ser ut samt typer-
na av bostäder. Detta skapar en 
stolthet för de boende för just de-
ras gata. 

Sinnerliga stadsbyggnadsprinciper skapas 
genom sekvenser av rum dvs korta siktlinjer. 
Detta kan skapas på flera olika sätt t ex  
genom T-korsningar eller krökta gaturum. 

Rutnätstadens principer uppdateras till 
en mer upplevelserik bebyggelse som 
främjar intimitet och framförallt mysig-
het.  För att skapa en verklig intim och sin-
nerlig plats behöver vi bryta siktlinjer och 
det räcker inte med att bara plocka bort 
ett kvarter och kalla det för park.  
Vi måste rumsligt förstå platsens förut-
sättningar innan vi utformar den.  
Användandet av fasader, murar och plank 
kan enkelt bryta siktlinjer och skapa en i 
ntimitet för olika platser. Det handlar även 
om en prioritering där  upplevelsen av 
platser är överordnad flödets hastighet. I 
förslaget är det gående som är över- 
ordnat alla andra trafikslag, tätt efter 
 finner vi cykel, kollektivtrafik och sist bil. 

Relationen mellan gata och torg måste noggrant undersökas så att inte 
gatan blir för bred och upplevs som en del av torget. Med dagens  
tekniska krav på gatan så behövs ett samarbete mellan privata- och 
 offentliga aktörer. En sinnerlig stadsbyggnad skapas med hjälp av 
 sekvenser mellan öppna och slutna rum.

Gatan behöver varieras för att skapa känsla av gemenskap och inti-
mitet. Det kan ibland vara små variationer som skapar detta. Som i ex-
emplet nedan där det finns tvärställda volymer i norr och en liten för-
skjutning av de närmsta stående radhusen. Detta enkla grepp kan 
skapa en sinnerligt intim gata som de boende kommer kalla ”sin” gata.

När det gäller placering av viktiga artefakter och publi-
ka funktioner är principen att hålla mitten fritt avgörande.  
Detta för att inte den publika plats som skapats ska bli en 
trafikapparat, ex en rondell. Detta ger offentliga byggna-
der som behöver hushålla med offentliga medel möjlighet 
att endast skapa en  rik fasad mot den viktiga publika plat-
sen som fler åtnjuter medan baksidan kan skapas av  
begränsade medel.   
 

vy över kvarterstorg
På kvarterstorget har de boende utblick över en lugn grön oas. Gatustrukturen gör att du alltid möter torget med en omväxlande vy.  
Med en låg bebyggelse skapar man en trygg och bekväm går och grönskan får ta plats och markera torgets identitet.

kvarterstorg


