
VÅRDTRÄD

”Ett vårdträd beskyddar gården, dess innebyggare och 
värnar livet”.  Så lyder en beskrivning av vårdträd. De 
långlivade träd som traditionellt används som vårdträd 
hinner se många generationer människor komma och 
gå. Likadant är det med vår byggda miljö. Den finns kvar 
i generationer och skänker de boende skydd, trygghet 
och omtanke. Vårdträdet och dess betydelse har varit 
ledstjärna i vårt arbete med att utforma framtidens 
Bjärred, - en stadsdel som ska utgöra en hållbar livsmiljö 
för flera framtida generationer. 

I framtiden tänker vi holistiskt. Forskningen på hjärnan 
har kommit längre än idag. Vi vet mer om hur vi 
påverkas av våra omgivningar och hur motion och kost 
påverkar vår psykiska hälsa. Vi vet att koppla samman 
våra sinnen och våra känslor med kroppen och vårt 
fysiska välmående. Vi har blivit mer uppmärksamma på 
att vår egen skala och vårt sätt att röra oss påverkas av 
hur våra omgivningar och dess skala är utformade. De 
byggda miljöer som håller över tid har ofta en mänsklig 
skala med goda livsrum, liv i bottenvåningarna och 
har goda material. Framtidens innovativa lösningar 
utgår från människan och de behov vi har. I framtiden 
förlitar vi oss inte bara på ny teknik som ska komma, 
utan vi korsbefruktar den med tidigare fungerande 
lösningar. Dagens miljöfrågor ligger i linje med tider 

då konstgjort ljus, värme och moderna material inte 
fanns tillgängliga, utan det var nödvändigt att tillvarata 
naturliga höjder, vindar, sol och skugga. Trivsel uppstår i 
känslan av omtanke och trygghet. I en byggd miljö visas 
människor omtanke genom möjligheterna att röra sig, 
uppsöka platser med lä, sol eller skugga, samt genom 
goda materialval. Trygghet uppstår genom tillit, som 
i sin tur uppstår genom de möten som sker på platser 
mellan en mångfald av människor. I framtiden arbetar 
vi förebyggande med psykisk och fysisk hälsa.  Det har 
visat sig vara lönsamt. Att ge vår byggda miljö en skala 
utifrån människors sinnen och upplevelser, att vårda 
våra omgivningar genom skötsel av växter och träd samt 
underhåll av byggnader är att visa människor som bor 
och vistas där omsorg och omtanke. 
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VÄSTANVÄGEN PLOMMONSKOGEN GRÖNT STRÅKSKÅNEGARD

BESKRIVNING AV FÖRSLAG
Vårt förslag bygger på 3 huvudidéer, alla med syftet 
att skapa en stadsdel vars kvaliteter kan bestå över 
tid; En förskönad entré med blå-gröna värden, en 
sammanlänkande bygata mellan Borgeby och Bjärred, 
samt en småskalig byggnadsstruktur med lokal 
förankring - den multiplicerade skånegården.

ENTRÉ MED BLÅ-GRÖNA VÄRDEN
Genom att låta förbifarten Österleden kopplas 
direkt till Fjelievägen och utvidga den befintliga 
sjön i resursområdet, kan en värdig entré till den nya 
stadsdelen skapas. Vattenspegeln påminner om platsens 
koppling till havet och fungerar även som ett visuellt 
blickfång och lokal ljuskälla. Ett vatten reflekterar ljus 
och rör sig efter hur vinden blåser. Att se på ett vatten 
hjälper oss att få en heltäckande bild av vår utemiljö. 
Genom att kunna läsa av våra omgivningar blir vi trygga 
och trivs. Den lilla sjön blir också ett element att gå en 
promenad kring. Förutom att fungera härlighetshöjande, 
blir vattnet ett sätt att utjämna områdets flöden genom 
dagvattenuppsamling och skyfallshantering. 

Från vattenspegeln i söder sträcker sig ett blå-grönt stråk 
norröver till en konstgjord kulle i norr. Härifrån förstärks 
områdets koppling till havet ytterligare då det kan ses 
härifrån! Vi föreslår att den konsgjorda kullen kan skapas 
genom att omhänderta massor som blir över då området 
bebyggs. På så sätt undviks dyra och miljöpåverkande 
transporter och deponi.

Det nordsydliga gröna stråket korsas av ett grönt 
stråk i öst – västlig riktning. Det öst – västliga stråket 
kopplar samman området med havet i väster och 
fotbollsplanerna med Borgebyhallen i öster. Längs det 
öst – västliga stråket finns ett befintligt träd sparat. Det 
ger ett värdefullt inslag av något som funnits på platsen 
länge i det annars helt nytillkommande området både 
vad gäller byggnader och växtlighet. Stråket sträcker sig 
också längs en befintlig fastighetsgräns som kan avläsas 
på kartor långt tillbaka i tiden. Det ger, för den med 
historisk kunskap om området, en kulturell förankring i 
strukturen.

SAMLANDE BYGATA MELLAN BORGEBY OCH BJÄRRED
Genom att förbifarten Österleden får vika av och kopplas 
direkt till Fjelievägen kan den gamla bygatan genom 
Borgeby kopplas samman med Norra Västkustvägen 
som är huvudgatan genom Bjärred. Den mer 
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snabbgående fjärrtrafiken hålls därför på visst avstånd 
från bygatan. Den omformade bygatan kopplar samman 
Borgeby med Bjärred och skapar ett sammanhållet samhälle. 
Bygatans sammanlänkande sträckning skapar orienterbarhet 
och samhörighet mellan de boende både fysiskt och mentalt 
- jag bor längs bygatan i Bjärred, som är samma gata som i 
den nya byggnadsstrukturen, och längs bygatan i Borgeby. 
Bebyggelsen längs gatan utgår från de lägre gatehusen i 
Borgeby i norr och hålls generellt låg med en variation upp 
till 3 våningar. 

LOKALT FÖRANKRAD BYGGNADSSTRUKTUR
Byggnadsstrukturen har inspirerats av den klassiska 
skånegården. Den fungerar bra i Skånes öppna landskap 
då den skyddar från vind och skapar ett gott lokalklimat. 
Den traditionella skånegården innehåller både bostadshus 
och bruksbyggnader med olika husdjup och utformning. 
I den moderna tappningen skapas möjlighet för flexibelt 
innehåll och olika upplåtelsesformer i gårdarna med både 
flerbostadshus, radhus och bruksbyggnader. I mitten av varje 
gård planteras ett vårdträd för att ge kontinuitet, omtanke 
och identitet till de boende och deras boplats. I gårdarnas 
bruksbyggnader finns utrymme för gemensamma funktioner 
såsom delningsbilar, sophantering och samlingslokal. 
Bruksbyggnaderna och gårdarna med dess struktur stärker 
möjligheterna till möten mellan människor vilket är viktigt i 
en stadsdel där det kan vara svårt att få caféer och butiker i 
tillräcklig utsträckning till bottenvåningarna.

Bebyggelsen i stadsdelen hålls generellt låg. De högre 
3-våningshusen finns spridda i hela strukturen med viss 
tyngdpunkt i norra delen av området. I stor utsträckning är 
de placerade i norra delen av varje skånegård. Detta för att 
optimera solförhållandena i gårdarna, vindförhållandena i 
strukturen enligt vindskissen ovan, samt för att ta upp det 
storskaliga landskapet i norr.

Gårdarnas bostadsbyggnader föreslås få branta tak då dessa 
medger solen når ner i bebyggelsen. Gårdarnas byggnader 
har olika material såsom puts, trä och tegelfasader och 
bebyggelsen kan ha olika djup. Gårdarnas generösa grönytor 
lämnar utrymme för odling och lokal vattenuppsamling.

FÖRSKOLA OCH ÄLDREBOENDE
Förskolan är placerad centralt i området i korsningspunkten 
mellan de båda grönstråken. På så vis blir det lätt att gå eller 
cykla till förskolan och att komma i kontakt med områdets 
gröna värden och idrottsfaciliteter i alla vädersträck. 
Mittemot förskolan, i kontakt med det väst - östliga 
grönstråket och i nära anslutning till det nord - sydliga 
föreslås äldreboendets placering. Kontakt uppstår på så vis 
lätt i vardagen mellan  de gamla och barnen. Placeringen 
av de båda verksamheterna ger också goda möjligheter till 
utbyte mellan samhället, barnen och de gamla.

SKÅNEGÅRDEN
Skånska hus har en karaktär som tydligt skiljer 
sig från hustyper i andra landskap i Sverige. 
Influenser syns från Danmark och Tyskland och 
andra material än i de skogsrika landskapen 
längre norrut används såsom puts och tegel. Den 
skånska skånegården var ofta uppbyggd som 
en sluten fyrkant med en gårdsplan i mitten. Här 
fanns en vattenpump och djuren gick fritt. Utanför 
sträckte sig åkrarna ända fram till husknuten, men 
senare började man anlägga trädgårdsodling 
med träd, bärbuskar och grönsaker. Att bygga 
ihop gårdens funktioner till en sluten fyrkant gav 
flera fördelar. Det skyddade mot vinden, man 
hade koll på djuren och det höll oönskade gäster 
borta. Skånegårdens egenskaper fungerar väl på 
de skånska slätterna. Byggnadernas organisering 
skapar lä och lokalklimat för de boende. Exempel 
finns på liknande strukturer där temperaturen 
till följd av hustakens branta sluttning och 
byggnadernas täta placering, samt något knickade 
dragning av gatorna ger ett bra solinfall och bryter 
vindar. På så sätt har temperaturskillnader på en 
hel grad uppmätts gentemot omgivningarna. När 
vi multiplicerar skånegården ger byggnadernas 
placering i gatuliv kontakt och därav inofficiell 
övervakning både av gårdar och gaturum som 
skapar trygghet och trivsel för de boende.
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Tävlingsområdet inom den rödstreckade 
gränsen på kartan härintill omfattar nästan 
60 hektar. Av det utgörs nästan hälften 
av området befintlig bebyggelse och de 
grönmarkerade naturområdena Domedejla mosse, 
Plommonskogen och kompensationsområdet. 
I vår analys av området bedömer vi att 
kompensationsområdet kan utvecklas och få en 
bättre användning än idag. I söder finns utblickar 
mot landskapet som kan tas tillvara vid färd på 
Österleden. Idag skymmer höga planteringar 
sikten. Österleden i sig utgör ett hinder för 
utvecklingen av en bra bebyggelsestruktur och 
en bättre koppling för mänskliga rörelser mellan 
Borgeby och Bjärred.
I norr finns möjligheter till vackra utblickar över 
slättlandskap mot Öresund som kan tas tillvara. 
Vi ser också gångstråk och grönområden i 
Bjärred som behöver ledas mot målpunkter som 
Rutsborgskolan och Borgeby fritidsområde i öster. 
De populära stigarna i mossområdet kan förlängas 
och knytas samman i det tillkommande området. 
Vi har också analyserat de små nivåskillnaderna 
i området och identifierat vattenavrinningen 
till de två låglänta områdena kring Domedejla 
mosse och sänkan vid sjön i söder. Chansen finns 
att skapa ett intressant blå-grönt stråk genom 
området.
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FJELIEVÄGEN SJÖN GRÖNT STRÅK BYGATAN

De stråk och strukturer vi föreslår känns självklara 
i förhållande till omgivningarna till den nya 
bebyggelsestrukturen eftersom den blir till ett kitt 
som kopplar samman de båda tätorterna Bjärred 
och Borgeby. Det nya sociala stråket, ”Bygatan”, 
som föreslås sammanlänka bebyggelsen i Borgeby 
med Bjärreds Centrum, blir också stomme i det 
stråk som outtalat finns mellan ortens båda 
största attraktioner: Borgeby slott och Bjärreds 
badplats med den långa bryggan. I öst-västlig 
riktning vill vi koppla på de gångstråk som finns 
mellan havet och Västanvägen och leda dessa 
genom den nya bebyggelsen mot Borgeby. Det 
viktigaste blir det som leder mellan Bjärehovs 
brygga och idrottsplatsen i Borgeby och samtidigt 
tangerar Plommonskogens södra kant. Centralt 
genom området, i nord-sydlig riktning ser vi 
också behov av ett samlande grönstråk, som dels 
ger möjligheter till vistelse i avskilda parkrum 
och dels underlättar för promenader till och från 
naturreservatet Domedejla mosse. Grönstråket 
blir också viktigt för att skapa goda förutsättningar 
för ekosystemtjänster inom området. Särskilt det 
blå stråk, som också leds genom området i nord-
sydlig riktning i en skapad låglinje som avleds dels 
norrut och dels söderut. Detta stråk av våtmarker, 
dammar och bäckar förbättrar förutsättningarna 
ytterligare för Domedejla mosse, som utgör 
lågpunkt i området, som tidigare sjöbotten, med 
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en nivå runt 6,5 m ö h. . Domedejla mosse utgör 
lågpunkt i området, som tidigare sjöbotten, med 
en nivå runt 6,5 m ö h. Därför måste man först 
säkra tillrinning till detta område för att inte 
förändra reservatets miljö. Omgivningarna ligger 
dock högre så den södra delens dagvatten kan 
ledas via den befintliga dammen norr om dagens 
Österled till den föreslagna sjön i söder, som i sin 
tur förslås stå i kontakt med den befintliga sjön 
mellan Fjelievägen och Österleden. Från norra 
delen leds vatten via en ny vattenspegel mot 
Lödde å. I förslagets något bredare gårdsgator 
ryms öppna dagvattenlösningar som sedan kan 
ledas vidare till områdets gröna stråk. 

ENERGI
Det lokalklimat som skapas inom området ger 
en naturlig utjämning av temperaturer året runt, 
vilket mildrar behovet av konstgjord uppvärmning 
och kyla. I strukturen finns gott om södervända 
fasader med brant lutande sadeltak där det 
lämpar sig att samla solenergi. Solenergiområdet 
utvecklas starkt och möjligheterna för att området 
kan vara självförsörjande vad gäller el i framtiden 
är goda.

Placeringen av områdets bilparkering med 
samlade parkeringsanläggningar förbättrar 
chanserna för att människor kommer att välja 
cykeln och att promenera vid kortare resor såväl 
som att följa sina barn till förskolan och andra 
intilliggande målpunker.

De gemensamma bruksbyggnaderna ger 
möjlighet för delningsekonomi och bra platser för 
återvinningsstationer inbakade i strukturen.

I norr föreslås en linje med vindkraftverk 
som pekar mot det nuvarande Barsebäcks 
kärnkraftverk för att påminna om en tidigare 
energikälla som ersätts med en framtida.
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Trafikstrukturen grundas på tanken om att 
skapa ett socialt och trivsamt gaturum som 
sammanlänkar bebyggelsen i Borgeby och Bjärreds 
centrum.  För att detta ska bli möjligt föreslår vi 
en omläggning av Österleden till en ny rondell på 
Fjelievägen, som blir en ny entrepunkt till Bjärred/
Borgeby vid färd söderifrån.
Befintlig cirkulationsplats omvandlas till en 
mera stadslik fyrvägskorsning med prioritet 
för busstrafik och oskyddade trafikanter. 
Busshållplatser förläggs på det torg som i förslaget 
ersätter rondellen. Här kan bussen lätt nås från den 
tillkommande bebyggelsen och från den befintlige 
genom att överblivna zoner i gatans kant förtätas 
och ger en mer befolkad miljö än idag.

Biltrafiken till området leds in till 
bebyggelsekvarteren via ett övergripande nät av 
gårdsgator som sedan delas upp i gränder för att 
nå ut till de småskaliga parkeringsanläggningar 
som föreslås i respektive gårdskvarter. Gränderna 
kopplas vidare till grönstrukturen och de 
gångvägar som föreslås där.

Den struktur som skånegårdarnas indelning bildar 
är ett finmaskigt gatunät där det är möjligt att välja 
olika vägar. Meningen är att det ska vara lätt att 

TRAFIK
ta en promenad i området och att nyfikenheten 
i att gå olika rundor kan trigga till fler och längre 
turer. Variationen i bebyggelsen och kvarteren 
i kombination med dess skala ger variation och 
intryck i en takt som passar i promenades tempo, 
ca 5km/h. I det finmaskiga gatunätet finns det 
vi kallar för gränder. Där färdas gångtrafikanter, 
cyklister och bilister tillsammans och skapar alla 
liv i gaturummet, men i ett lågt tempo. En struktur 
som är lätt att röra sig i till fots, uppmuntrar till 
motion och är därav socialt hållbar!
Vi har utformat gatorna enligt livsrumsmodellen. 
Modellen syftar till att tydliggöra gaturummets 
karaktär samt funktion och roll i trafiknätet. Det 
förbättrar samspelet mellan trafikanter, säkerheten 
och därav attraktiviteten i gatunätet.

KOLLEKTIVTRAFIK
Vi utgår från att en tät busstrafik trafikerar området 
och de busshållplatser vi föreslår på strategiska 
platser. För en god service ska det vara max 400 m 
till närmaste hållplats. I detta fall finns hållplatserna 
placerade i nära anknytning till bostäderna vid 
Borgebyhallen, togbildingen i korsningen mellan 
bygatan och Västanvägen, samt vid skolan. 

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
I förslaget finns 2 huvudsakliga sträckningar 
med frirum. Ett sträcker sig i nord-sydlig och ett 
öst –västlig riktning. Där kan gångtrafikanter och 
cyklister röra sig i gena och gröna stråk. Det nord-
sydliga stråket sträcker sig mellan området norr 
om Domedejla mosse med skolan och södra delen 
av området och Bjärred centrum. Det öst-västliga 
sträcket sträcker sig mellan havet vid Gyllins ängar 
i väster och Borgebyhallen med fotbollsplanerna i 
öster. 

GRÄNDER
Tempot i gränderna är så långsamt att det går 
att leka här. Gränderna är 6 meter breda från 
fasad till fasad, men här finns även förskjutna 
gröna delar som gör att det endast går att mötas 
för bilar på vissa platser. Gränderna kallas enligt 
livsrumsmodellen för integrerat frirum.

GÅRDSGATOR
Gårdsgatorna är något mer stadsmässiga än 
gränderna. De är 10 meter breda och ger känsla 
av huvudgata. Gårdsgatornas bredd ger också 
möjlighet för mer ljus att komma ner i gatorna. I 
gårdsgatorna finns separata zoner för fotgängare, 
men det är inte möjligt för bilar att mötas överallt. 
Detta återigen för att hålla nere hastigheterna. 
Syftet med variationen mellan gator och gränder 
är att skapa en inbördes hierarki i strukturen som 
kan stärka lättheten i att orientera sig.

Hela tävlingsområdet omfattar nästan 60 hektar. 
Stora delar är dock inte exploateringsbara på 
grund av befintlig bebyggelse, markanvändning 
och naturområden som ska bevaras. Den yta vi 
har valt att bearbeta i förslaget omfattar cirka 35 
hektar, varav vi avsätter cirka 8-9 hektar för nya 
blå-gröna stråk. Däribland kompensationsområdet 
i söder som i vårt förslag ges ett högre värde. 
Föreslagen exploateringsyta är alltså cirka 27 
hektar. Med den bebyggelse vi föreslår erhålls 
en byggnadsarea (BYA) om cirka 60 000 kvm 
och en bruttoarea (BTA) på drygt 150 000 kvm, 
genom en bebyggelse med övervägande andel 
2- och 3-våningsbyggnader. Exploateringstalet 
(BTA/Exploateringsyta) blir därmed ca 0,57. Om 
även nytillkomna grönytor inräknas sjunker 
exploateringstalet till ca 0,36. Bostadsarean (BOA) 
kan med avdrag för biytor mm antas vara ca 
85% av bruttoarena (BTA) och uppgår i förslaget 
till ca 127 500 kvm. Om en medelyta på 110-
120 kvm (radhus, större lägenheter) ansätts så 
erhålls 1 000-1 200 bostäder, alltså något mer 
än Lomma kommun har efterfrågat. Området 
kan på så vis räcka för en utbyggnad under 25-
30 år med utbyggnadstakten 45 bostäder per 
år. Dessutom är det fler bostäder att fördela 
exploateringskostnaderna på. Gaturum och blå-
gröna stråk kan då också utformas med en högre 
kvalitet.
Om man i stället antar en medelstorlek på bostäder 
på ca 80 kvm ökar antalet bostäder till uppemot 
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ETAPPINDELNING
Vi föreslår en utbyggnadsordning som stämmer 
överens med Lomma kommuns önskan om 
att sambandet mellan Bjärred och Borgeby 
stärks. Därför föreslår vi att den första etappen 
utförs i den södra delen av området för att 
åstadkomma ett synbart resultat tidigt och få en 
vackrare entré till samhällena söderifrån. Detta 
förutsätter att man tar ett helhetsgrepp med 
omläggning av Österleden och iordningsställer 
kompensationsområdet. Därefter kan etapp 2-4 
byggas ut enligt vidstående skiss och tabellen 
nedan:

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 1b

Etapp 1a

Etapp 4a

Etapp 4b

Grönyta 3

Grönyta 2

Grönyta 1

BYGATAN
Bygatan mellan Borgeby och Bjärred är ett så kallat 
mjuktrafikrum. Detta är en mer stadsmässig gata 
med plats till trädrad och bitvis högre hus samt 
en bredare gatusektion. I gatan finns separata 
gångstråk, men cyklister och bilister färdas i 
blandad trafik. Här finns de flesta målpunkterna för 
trafiken längs med sträckan. Förutom bostäder kan 
mindre butiker och verksamheter lokaliseras hit.

FÖRBIFARTEN
Inom förslaget finns även integrerade 
transportrum. Här har gångtrafikanter och 
cyklister separata gång- och cykelvägar och 
gatorna förenar olika delar av samhället. 

PARKERING
Parkering för de boende sker i bruksbyggnaderna 
som är kopplade till varje gårdskvarter. I 
bruksbyggnaderna finns goda möjligheter 
för bilpooler. I förslaget finns just nu 41 
bruksbyggnader kopplade till gårdarna, med 
mellan 10-15 parkeringar i varje. Det ger det 
ungefärliga antalet 500 st, vilket ger ett p-tal på ca 
0,4. Utrymme finns att se över antal och storlek på 
bruksbyggnaderna beronde . För gäster i området 
finns möjligheten att parkera längs med gatorna. 

EXPLOATERING, BYA och BTA
1600 bostäder = en utbyggnad under 35-40 
år. Detta scenario är troligare då bostadsytan 
troligen sjunker något i Sverige, dels på grund av 
dyra byggkostnader men också för att bygga ett 
resurssnålt samhälle. Bostadens storlek påverkar 
påtagligt våra utsläpp av klimatgaser.
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