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Visionen om ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
bostadsområde uppnås genom ett antal strategier som 
-bidrar till att ge området en stark och tydlig identitet och karaktär 
-binder samman området med- och förankrar det i sin omgivning 
-skapar lösningar för effektivt delande av resurser för en ökad 
hållbarhet
-frigör ytor till gröna strukturer för ekosystemtjänster och rekreation

Förslagets övergripande koncept inspireras av och utvecklar viktiga 
befintliga karaktärsdrag på platsen – träden i Domedejla Mosse, 
plommonskogen och kring otto pers gård som i dag avtecknar 
sig som landmärken i landskapet. Över hela området etableras ett 
arboretum - en kontinuitet av solitära träd, lundar och trädrader som 
i samverkan med arkitekturen skapar en atmosfär av lummig oas 
mitt i slättlandskapet. Bjärred arboretum tar med detta grepp också 
utgångspunkt i den gamla gårdsbebyggelsen där byggnaderna står 
omgivna av höga träd. arboretet blir en stimulerande och estetiskt 
tilltalande miljö för alla sinnen, med minskat buller, vindskydd och hög 
grönytefaktor som erbjuder varierade aktiviteter samt fungerar som en 
mötesplats, kunskapsbank och pedagogisk miljö för alla kommunens 
invånare. att anlägga ett arboretum är ett projekt med långt 
tidsperspektiv. Träden som planteras i dag kommer att växa långsamt 
och generationer långt efter vår egen kommer se dem fortsätta 
växa. Arboretet blir en symbol för Framtidens Bjärred – en stadsdel 
som tagit ställning för en hållbar framtid att ge i arv till kommande 
generationer.

i området är de gröna och blå strukturerna centrala stråk, gestaltade 
som en sammanhängande men varierad vildvuxen park som binder 
samman tävlingsområdets alla delar och ansluter sig till befintliga 
grönstråk. I grönstråken finns gemensamma rum där såväl försörjande, 
reglerande, kulturella som stödjande ekosystemtjänster säkras. 
Förslagets gröna strategi är dock att inte enbart säkerställa gröna 
stråk genom bebyggelsen utan att låta hela bebyggelsen vara del 
av - och bidra till de gröna stråken genom att intriducera ett flertal 

ekosystemtjänster. Förslaget föreslår ett grepp med gröna väggar, 
genomsläppliga ytor och kontinuitet mellan träd, planteringar och 
buskar som skapar förutsättningar för många olika arter att trivas. Det 
finns stor möjlighet att i denna kontext vidareutveckla olika typer av 
medborgarprojekt som kan handla om såväl odling, biodling, återbruk 
eller andra initiativ där rekreativa värden kombineras med insatser för 
biologisk mångfald och cirkulärekonomiska lösningar.

Den nya stadsdelen skapar nya förbindelser genom att bryta gamla 
barriärer. Den tunga biltrafiken minimeras genom att avledas och 
filtreras bort från bostadsområdena till förmån för sammanhängande 
grönytor, kollektivtrafik, promenadstråk och cykelleder. Skalan i 
infrastrukturen utgår ifrån ”den gående människan” och det finns stråk 
och förlopp som gör det möjligt att på ett tryggt och varierat sätt gå 
till fots eller cykla mellan alla viktiga destinationer.

Bebyggelsen integrerar sig i den större kontexten genom att anpassa 
sig till till den befintliga skalan och till landskapet. Förslaget väver 
in strukturen i de befintliga stadsdelarnas rutnätsplan och låter dem 
löpa in i den nya bebyggelsen, där de bryts ned i skala och anpassas i 
mötet med gröna stråk och existerande småskalig bebyggelse. inom 
rutnätet genereras medvetet förskjutningar och avvikelser för att 
skapa intressanta platsbildningar som små piazzor och fickparker som 
ger plats åt träden, det sociala livet och rumsliga upplevelser för den 
gående människan.

arkitekturen skapar förutsättningar för ett ökat delande som möjliggör 
ett trivsamt, hälsosamt, effektivt, ekonomiskt samt klimatsmart 
vardagsliv. Förslaget gestaltar en stadsdel och arkitektur som främjar 
möten mellan människor och samtidigt ger plats för den enskildes 
privata sfär - som därmed skapar förutsättningar för social hållbarhet 
och en vardag av hög kvalitet – för dagens Bjärredsbor och för 
framtidens.

BJÄRReD aRBoReTUm
en stad bland träden

en trädallé längs Västanvägen leder besökare fram till samhället genom en grön 
entré. i framtidens Bjärred är träden en viktig del av stadsrummet och en del av 
områdets identitet.

aRBoReTeT

ordet arboretum kommer från latinets ”arbor” (träd) och betyder i stora 
drag en samling av träd – en botanisk trädgård av vedartade växter. 
”Kompensationsområdet” kommer med tiden att bli en luftig ängs- och 
skogspark där grupper av inhemska ädellövträd och solitärer varvas med 
ängsvegetation. Här ingår veteranisering av träd som en strategi för att 
öka den biologiska mångfalden. inhemska buskar och mindre träd skapar 
skydd från vinden. 

i bebyggelsen fortsätter träden som en tematisk fruktträdgård med inslag 
av exoter som klarar den byggda miljöns mikroklimat, samt vedartade 
klätterväxter som kan skapa ”gröna väggar”. Beplantningen i den här 
delen fångar upp –och återkopplar till den intilliggande Plommonskogens 
karaktär av förvildad trädgård, genom att låta trädgårdstemat prägla 
det gröna stråk som löper österut från plommonskogen, genom 
bostadsområdet till friluftsområdet och Tennishallen. Trädvalet i den 
norra delen av arboretet hämtar inspiration från i Domedejla mosse och 
intilliggande ängar.  

Det planerade bostadsområdet som är beläget mellan Bjärred 
centrum och Borgeby kommer under de kommande 20 åren generera                                                                                                                                    
ca 900 bostäder. med närhet till såväl havet och det öppna landskapet, 
som till utökad kollektivtrafik och centrala funktioner i Bjärred 
centrum har platsen ett fantastiskt läge med potential att utvecklas 
till ett bostadsområde utöver det vanliga. Framtidens Bjärred ligger i 
framkant av utvecklingen vad gäller hållbarhet, erbjuder ett stort antal 
ekosystemtjänster, lämnar ett föredömligt litet ekologiskt avtryck och 
fungerar som en inspiration för hela regionen.

Be-/BioTRÄDa Damm ÄngsKVaRTeReT DomeDeJLa mosse

BJÄRReD aRBoReTUm
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gRÖna ocH BLå sTRUKTUReR.Längs med de de blå stråken i 
nord-syd gående riktning etableras ett grönt stråk för rekreation 
och ekosystemtjänster. mindre gröna stråk kommer också att 
löpa genom området från öst-väst. området planeras med tät 
kontinuitet av träd och planteringar, genomsläppliga ytor, gröna 
väggar och tak, öppen dagvattenhantering för att stärka den 
biologiska mångfalden över hela tävlingsområdet. 

anaLYs: Barriäreffekter - åtgärder och strategier.
- skapa nya förbindelser som bryter ned fysiska, 
visuella och upplevda barriärer som trafik, åkrar 
och otrygga miljöer.
- skapa nya stråk och målpunkter.
- Ny väg etableras för att filtrera bort och 
minimera den tunga biltrafiken i bostadsområdet.
- De större bilvägarna – Österleden och 
Västanvägen omformas till gator med begränsad 
hastighet inne i samhället, för att öka trivsel och 
säkerhet för fotgängare och cyklister. 
- Västanvägen omformas även för delande av lätt 
rälsbunden trafik. 
- Skapa platser och rum – gröna rum, torg, piazzor  
och fickparker
- Skapa fler promenadmöjligheter för boende 
genom att binda samman fina promenadstråk, 
skåneleden och tillgängliggöra det omgivande 
landskapet genom att etablera beträdor som 
möjliggör vandrande.

BiLVÄgaR får begränsad hastighet för att skapa trafiksäkerhet 
och minska buller. Bilvägar som leder in i bostadsområdena 
leder endast fram till bostäderna, där de stoppar, för att inte 
inbjuda till onödig genomfart. Det är möjligt att köra fram 
till alla bostäder och parkeringsfickor finns tillgängliga längs 
många av gatorna. 

en sTaDsDeL FÖR Den gåenDe mÄnnisKan och cyklisten. 
att anpassa infrastruktur för cyklister och fotgängare betyder 
inte bara att skapa fler, genare och säkrare gång- och cykelvägar. 
För att fler människor skall välja att promenera eller cykla måste 
promenaden eller cykelturen bli en lustfylld upplevelse. Detta 
innebär bland annat att anpassa skalan efter den hastighet 
som cyklister och fotgängare tar sig fram. För att undvika att 
promenaden upplevs som monoton och enahanda bryter vi 
upp skalan och etablerar promenadstråk med större variation. 
cykelbanor och gångfält måste också upplevas som trygga - inte 
enbart ur trafiksäkerhetssynpunkt. 

projektet förankrar den nya bebyggelsen på platsen genom att bryta barriärer och skapa förbindelser mellan existerande och nya målpunkter i området. Den nya stadsdelen använder sig av och väver 
in strukturen i de befintliga stadsdelarnas rutnätsplan och låter dem löpa in i den nya bebyggelsen, men anpassas skalamässigt i mötet med gröna stråk och existerande småskalig bebyggelse. 
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1. Torg
2. spårvagnshållplats
    info arboretum
    Wc, sittplats
3. evighetsträd 
    Ängs- och betesmark
4. otto pers gård
   naturpedagogisk mötesplats
5. odlingslotter
6. gemensamt växthus
    Trädgårds-åVc
7. Be-/Bioträda
8. spårvagnshållplats
    info arboretum
9. samåknings parkering
    mini-åVc
10. Vindskydd
11. Fågelskådartorn
12. Äldreboende
13. plommonskogen
14. Förskola
15. Barnens trädgård
     naturpedagogisk mötesplats
16. Fixotek
      café & mini-åVc
17. Domedejla mosse
18. spårvagnshållplats
      skåneleden
      info arboretum
      Utegym & Lekplats
      Vattenpost
19. naturpedagogisk mötesplats
20. skåneleden
      Utomhuskök
21. pergola & bänkar
22. Be-/Bioträdor

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

12.

13.
14.

15.

19.20.21.

22.

22.

16.

17.

18.

c

11.

a

B

BJÄRReD aRBoReTUm
en stad bland träden



Ängs- ocH BeTesmaRKeVigHeTsTRÄD inHemsKa BUsKaR ÄDeLÖVTRÄDVinDsKYDD DammBeTesDJUR

pLanUTsniTT a - aLLÉKVaRTeRen 1:400

pRincipseKTion a-a aLLÉKVaRTeRen 1:400

BeBYggeLsen

I den nya stadsdelen finns flera olika bostadstyper. Typologierna i området tillvaratar 
villaområdets ideal om att alla bostäder har tillgång till en privat yta utomhus som kan utformas 
individuellt. i det minsta en terrass eller balkong, men i många fall en liten trädgård.
Den nya bebyggelsen bryter däremot mot villanormen genom att den introducerar ett ökat 
delande av framförallt teknik och resurser, för att skapa bättre ekonomi, effektivitet och 
hållbarhet i området. gemensamt för alla föreslagna typologier och boendeformer är att planen 
ska tillåta en flexibilitet gentemot framtida innovationer och lösningar med sikte på omställning 
till en cirkulär ekonomi och måste därför under utbyggnadstiden kunna justeras gentemot 
exempelvis nya tekniska lösningar och det ska vara möjligt att pröva nya byggnadssätt och 
materialval som bidrar till ökad hållbarhet och utvecklingen av en cirkulär ekonomi.

Den nya stadsdelen har en tydlig struktur men upplevs som omväxlande och levande genom 
sina varierande höjder, förskjutningar och platsbildningar i gaturummet. De föreslagna 
typologierna eftersträvar en yteffektivitet. Tak och ytterväggar används i största möjliga 
utsträckning till multipla funktioner som exempelvis beplantning och därmed gynnande 
av biologisk mångfald. För att optimera och utnyttja alla byggda ytor kommer taken att 
tas i anspråk för varierade och ofta multipla funktioner som tillsammans utgör ett skiftande 
taklandskap. aktiva och tekniska tak.  kan exempelvis användas till: 
-solpaneler, odling/växthus, terasser/rekreation, växtlighet/gröna tak, aquaponics, biodling, etc.

VoLYmeR, bebygelsestruktur baserat på de olika yteffektiva typologierna, småskalighet och kontextuellt förankrade rum.

maTeRiaLiTeT: Teglet har en naturlig förankring på platsen och en historisk kontinuitet i platsens byggnadshistoria, industrihistoria 
och landskap. Tegel är därför det gestaltningsmässigt självklara materialvalet. Tegel är också ett motståndskraftigt material som 
klarar det relativt fuktiga skånska klimatet. en tegelfasad kräver ingen extra ytbehandling, besparar oss därför användande av 
miljöskadliga kemikalier, och fungerar bra för att anlägga gröna väggar.

KVARTERSGEMENSKAPER – 
Lägenheter i varierande höjder. 
generell högsta höjd är 4 våningar, 
med utrymme för enstaka avvikelser 
upp till 5 våningar. Husen bildar kvarter 
med delade, privata inre gårdsrum med 
en öppen passage för offentligheten. 
alla lägenheter har tillgång till en 
privat balkong eller terrass. Delande av 
tekniska lösningar. 

LÄgenHeTsgemensKapeR upp till 
3 våningar. gemensam privat grönyta 
som angränsar till det offentligt rummet. 
alla lägenheter har tillgång till en privat 
balkong, terrass eller uteplats. Delande 
av tekniska lösningar. 

paRHUsgemensKapeR upp till två 
våningar. parhusen har en gemensam 
stor grönyta, med möjlighet för mindre 
privata zoner närmast husen. Delande 
av tekniska lösningar.

RaDHUsgemensKapeR. Upp till 2 
våningar. alla radhus har en mindre 
privat trädgård och en gemensam 
grönyta. Delande av tekniska lösningar.

gåRDgemensKapeR. Blandade 
boendeformer med delat semi- 
öppet gårdsrum. Delande av 
tekniska lösningar. Vi placerar 
gårdsgemenskaper i de delar av 
tävlingsområdet som angränsar till 
odlingslandskapet. avtrycket i plan 
påminner om de gamla gårdarnas 
grupper av hus.

TYpoLogieR

aKTiVa TaK gemensam gåRDgåRDsgaTa
mÖJLig BiLDeLning

i KÄLLaRen
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FågeLsKåDaRToRnVeTeRaniseRing ÄDeLLÖVTRÄD eVigHeTsTRÄD Be-/BioTRÄDa

eTapp 2

BYa: 20735 m2

BTa: 49594 m2

FöRDeLas enLigT 
FöLJanDe:

KVaRTeRsge-
mensKapeR
BYa: 8396 m2

BTa: 24985 m2

LÄgenHeTsge-
mensKapeR

BYa: 7810 m2

BTa: 15731 m2

RaDHUsge-
mensKapeR
BYa: 2159 m2

BTa: 3696 m2

FÖRsKoLa
BYa: 1264 m2

BTa: 2068 m2

ÄLDReBoenDe
BYa: 1106 m2

BTa: 3114 m2

eTapp 1

aRBoReTUm pLaneRas ocH 
BÖRJaR pLanTeRas. 

eTapp 3

BYa: 14056 m2

BTa: 26358 m2

FÖRDeLas enLigT 
FÖLJanDe:

LÄgenHeTsge-
mensKapeR
BYa: 5376 m2

BTa: 12269 m2

RaDHUsge-
mensKapeR
BYa: 2631 m2

BTa: 4488 m2

paRHUsge-
mensKapeR
BYa: 5741 m2

BTa: 9213 m2

FiXoTeK ocH caFe
BYa: 308 m2

BTa: 388 m2

eTapp 4

BYa: 11004 m2

BTa: 18137 m2

FÖRDeLas enLigT 
FÖLJanDe:

RaDHUsgemensKapeR
BYa: 2799 m2

BTa: 4752 m2

paRHUsgemensKapeR
BYa: 8205 m2

BTa: 13385 m2

eTapp 5

BYa: 13310 m2

BTa: 21861 m2

FÖRDeLas enLigT 
FÖLJanDe:

gåRDsge-
mensKapeR
BYa: 2205 m2

BTa: 3285 m2

RaDHUsge-
mensKapeR

BYa: 8784 m2

BTa: 14896 m2

paRHUsge-
mensKapeR
BYa: 2321 m2

BTa: 3680 m2

pLanUTsniTT B - BaRnens TRÄDgåRD 1:400

pRincipseKTion BaRnens  TRÄDgåRD 1:400

eTappeR ocH aReaÖVeRsiKT

pRincipseKTion a-a gaTURUm 1:400

pLanUTsniTT c - gaTURUm 1:400

eKosYsTemTJÄnsTeRTeKnisKa TaK p-KÄLLaRe FÖR BiLDeLningaKTiVa TaK DammFRUKTTRÄD BioLogisK mångFaLDnaTURpeDagogiKeKosYsTemTJÄnsTeR

meLLanRUm, gaturum och platser. Alla gator utformas så att det finns utrymme 
för spontan lek och möten i gaturummet. gatorna bryts upp av många små torg/
platser och fickparker. Olika träd ger varierande karaktär och identitet till områdets 
gator och platser. 

BLåa sTRUKTUReR. Dammarna spelar en nyckelroll i områdets dagvattenhantering och är viktiga komponenter för att skapa stråk genom området 
där den biologiska mångfalden kan stärkas. De fungerar som ”kvävefällor”, dvs hjälper till att minska näringsutsläppen till åarna och Öresund. 
Dammarna utformas så att de blir en rekreativ tillgång för boende i området och för besökare. Längs dammarna anlägger vi promenadstråk, 
sittplatser och mötesplatser av varierande karaktär. Hit kan boende och besökare söka sig för att finna både rofylld stillhet och aktivitet.

BJÄRReD aRBoReTUm
en stad bland träden


