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Bakgrund
Lomma kommun bjöd våren 2018
in till en allmän projekttävling
för utformning av en ny stadsdel
i Lomma kommun. Utvecklingen
av området norr om Bjärreds
centrum är en del av kommunens
strategi för utveckling av den
norra kommundelen. Tävlingen har
genomförts med stöd av Sveriges
Arkitekter.
Idag är Lomma en kommun med
höga kvaliteter. Kommunens
ambitioner att erbjuda
medborgarna goda boende- och
livsmiljöer har resulterat i flera
utmärkelser inom områden som
skola, trygghet, boende och miljö.

Att främst barnfamiljer under
många år valt att bosätta sig i
kommunen har medfört att Lomma
kommun har hög andel barn i
relation till övriga åldersgrupper.
Bjärred, som är Lomma kommuns
näst största tätort, började växa
fram som en semesterort vid
sekelskiftet. Bostadsbebyggelsen
består i princip av enfamiljshus i
form av villor, radhus och kedjehus.
Merparten av serviceutbudet är
koncentrerat till Bjärred centrum,
som utgörs av en centrumbyggnad
med bland annat butiker och
vårdcentral. Idag pågår en
omgestaltning av Bjärred centrum

i syfte att utveckla ett mer
attraktivt centrum och skapa en
väldefinierad mötesplats.
Sedan en tid tillbaka har det funnits
intresse för att utveckla det som
är platsen för tävlingsområdet.
Närheten till centrum och den
pågående utbyggnaden av
tåginfrastrukturen ger goda
förutsättningar för en tätortsnära
utbyggnad.
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Strandstråket.

Vision för framtidens Bjärred
Visionen är att komplettera Bjärred
med en hållbar, trygg och attraktiv
stadsdel som erbjuder alternativ till
villaboende och som tar tillvara på

och utvecklar de befintliga kvaliteter som Bjärred har som havsnära
grön boendeort. Den övergripande
politiska visionen för tävlingen är

att skapa en attraktiv, hållbar och
innovativ stadsdel.

Mål för projektet
Målet är att hitta stadsbyggnadslösningar som:
• Ger stadsdelen en egen attraktivitet, identitet och kraft.

bebyggelsestruktur och infrastruktur.

• Tar vara på platsens befintliga
kvaliteter och utvecklar nya.

• Skapar förutsättningar att samordna mötesplatser och aktiviteter med stråk och rörelser, i och
till stadsdelen.

• Ger förutsättningar för en
medvetet gestaltad och integrerad utformning av stadsdelen,
avseende såväl grönstruktur som

• Kopplar samman den nya stadsdelen med befintligt centrum och
befintliga målpunkter i den norra
kommundelen.

• Uppmuntrar till delaktighet och
skapar hemkänsla och stolthet
över stadsdelen.
• Är robusta och utvecklingsbara.
• Bidrar till en hållbar samhällsutveckling med en visualisering av
hållbarhetslösningar, det vill säga
dessa får gärna vara synliga i
rummet och bidra till stadsdelens
karaktär.

Syftet med tävlingen
Syftet med tävlingen var att få fram
ett strukturförslag som är nytänkande, attraktivt, utvecklingsbart
och genomförbart. Förslaget för
bebyggelseområdet skulle hålla
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hög hållbarhetsprofil och ta tillvara
och utveckla de blå och gröna
värdena i Bjärred. Tävlingen syftade även till att, utan föregående
annonsering, handla upp arkitekt-

tjänster för det fortsatta uppdraget
med att ta fram planeringsunderlag
inför ett kommande planarbete.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften bestod i att ge förslag på en övergripande struktur och vision för hela tävlingsområdet
i enlighet med tävlingsprogrammet. Förslagen skulle
visa en översiktlig gestaltning av gröna och blå strukturer, infrastruktur samt bebyggelse med fokus på
mellanrummen.
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrivs
utförligt i tävlingsprogrammet och ett antal bilagor.
Nedan sammanfattas i korthet de viktigaste förutsättningarna.
Området ska vara väl integrerat i omgivningen och
kopplat till befintliga strukturer på ett medvetet
och genomtänkt sätt. De nya platser som tillskapas
ska vara av hög kvalitet och stimulera till aktivitet,
delaktighet och möten mellan människor. Strukturen
ska ordnas så att rörelser koncentreras till utvalda
stråk och platser. Grönstruktur, bebyggelsestruktur
och infrastruktur ska vara välavvägda, varierade
och väl gestaltade. Skalan inom tävlingsområdet
ska utgå från fotgängaren och mänskliga behov av
stimulans och intryck. Området ska vara utformat
på ett sådant sätt att Bjärredsborna vill bo och vara
där, kan identifiera sig med det och känner sig stolta
över det.
Stadsdelen ska skapas utifrån en långsiktig horisont,
som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar i
alla aspekter och skalor. Med fokus på rekreation,
trygghet, trivsel, tillhörighet, kunskapshöjning och
medbestämmande ska här skapas förutsättningar för
att grundläggande behov uppfylls för alla.

som ger möjlighet för viss verksamhet. Ny förskola
och äldreboende har goda förutsättningar att bli
målpunkter i den nya stadsdelen. Den nya strukturen ska stärka kopplingen till både ny och befintlig
service och kommunal infrastruktur. Borgeby fritidsområde med fotbollsplaner, tennishall och idrottshall är ett exempel en plats som många människor
idag samlas på. Barriäreffekter av befintliga vägar
bör bearbetas och den nya stadsdelen ska ha en
naturlig koppling till kommande pendeltågsstation i
Flädie med både kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.
Det finns även gröna målpunkter, men de behöver
utvecklas. Då Lomma kommun är en kommun utan
stora sammanhängande naturområden bör befintliga
gröna platser förstärkas inom tävlingsområdet. För
att höja kvaliteten i de gröna rummen ska gröna och
blå strukturer som kopplar samman de befintliga
grönområdena etableras. De tillägg som görs av till
exempel parker och stråk ska både knyta samman
och komplettera befintlig grön och blå struktur för att
förstärka variationen i upplevelse och den biologiska
mångfalden inom den norra kommundelen.
Domedejla mosse i norra delen av tävlingsområdet
är ett beslutat naturreservat med gällande reservatsföreskrifter och Plommonskogen i väster som
i sin helhet kommer att omvandlas till naturreservat ska inte förändras i utbredning eller inriktning.
Vidare ska det utpekade kompensationsområdet i
huvudsak bibehållas samtidigt som det skapas en ny
grön entré till Bjärred och Borgeby.

Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet
som knyter an till, och tar tillvara på, platsens förutsättningar. Det nya området ska rymma omkring
900 bostäder i två till fem våningar, en förskola och
ett äldreboende och möjlighet till viss tillkommande
verksamhet. Ny bebyggelse ska vara varierad och
det ska finnas förutsättningar för en blandning avseende utseende och innehåll.
Platser som är viktiga för karaktären på området
och kopplingen till viktiga målpunkter ska prioriteras. Den norra kommundelens huvudsakliga centrum ska finnas kvar vid Bjärred centrum, samtidigt
bör det skapas flexibla lokaler inom tävlingsområdet

Kartbild med tävlingsområdet markerat och viktiga kopplingar.
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Framtagande av program
Tävlingsprogrammet har författats
av Lovisa Liljenberg, stadsarkitekt
och Linnea Qvarnström, projektledare för tävlingen och planarkitekt,
Lomma kommun med stöd av Sveriges Arkitekter. Därutöver har ett
flertal personer deltagit i idéarbete
och diskussioner.

Inlämnande av förslag
Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationalitet. Tävlingsspråket
var svenska. Tävlingen startade
den 2 maj 2018 och avslutades
den 13 september 2018 (sista dag
för inlämning). 61 tävlingsbidrag
lämnades in varav 60 godkändes
för bedömning. Det förslag som
inte godkändes innehöll endast en
namnsedel. Material som inkommit
sent eller som är utöver vad som
efterfrågats har lämnats utanför
bedömningen.

Jury
Tävlingsförslagen har bedömts
och vinnaren har utsetts av en jury
bestående av nio personer: Fyra
representanter från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), tidigare
ordföranden i kommunstyrelsen,
två representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen samt två
ledamöter utsedda av Sveriges
Arkitekter.
Juryn har konsulterat ytterligare
sakkunnig expertis avseende frågor
som infrastruktur, hållbarhet och
genomförande. Vidare har en referensgrupp bestående av politiker
kommit med värdefulla inspel till
juryarbetet.

Jury
• Robert Wenglén,
KSAU ordförande kommunstyrelsen, juryns ordförande
• Anders Berngarn,
tidigare ordförande i kommunstyrelsen
• Christian Idström,
KSAU-ledamot
• Remco Andersson,
KSAU-ledamot
• Lisa Bäck,
KSAU-ledamot
• Lovisa Liljenberg,
stadsarkitekt och planeringschef, Lomma kommun
• Linnea Qvarnström,
planeringsarkitekt FPR/MSA,
planarkitekt, Lomma kommun
• Åsa von Malortie,
landskapsarkitekt LAR/MSA,
utsedd av Sveriges Arkitekter
• Jens Arnfred, arkitekt MAA,
utsedd av Sveriges Arkitekter
Processledare och
jurysekreterare:
• Julia Hertzman
arkitekt SAR/MSA, Sveriges
Arkitekter
Projektledare för tävlingen:
• Linnea Qvarnström,
planeringsarkitekt FPR/MSA,
planarkitekt, Lomma kommun
Tävlingsfunktionär:
• Marie Palmkvist,
upphandlingsstrateg Lomma
kommun
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Bedömningskriterier
Med utgångspunkt från den
övergripande bedömningen
av hur väl tävlingsförslagen
tillgodoser de behov som beskrivs
i tävlingsprogrammet formuleras
följande bedömningskriterier,
som utan inbördes ordning
eller viktning legat till grund för
juryarbetet:

• Hur väl tävlingsförslaget stärker
kopplingen till viktiga noder och
stråk.

• Hur väl tävlingsförslaget klarar en
anpassning till alternativa lösningar gällande hållbarhet.

• Hur väl tävlingsförslaget bidrar
till samnyttjande av ytor, mångfunktionella ytor och samutnyttjande av gemensamma funktioner.

• Hur väl tävlingsförslagets redovisade etappindelning bedöms
underlätta genomförandet av
projektet.

Arkitektur och gestaltning

Hållbarhet

• Hur väl förslaget bottnar i ett
starkt koncept med ett tydligt
uttryck som genomsyrar hela
förslaget.

• Hur väl tävlingsförslaget visar
på möjligheter för en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

• Hur väl tävlingsförslagets utformning samspelar med sin
omgivning och ges en tydlig egen
identitet.
• Hur väl tävlingsförslaget tar tillvara och stärker platsens befintliga kvaliteter.
• Hur väl tävlingsförslaget bidrar
till en stimulerande miljö för alla
sinnen.
• Hur väl tävlingsförslaget presenterar en välkomnande entré till
Bjärred.

Funktion
• Hur väl tävlingsförslaget fungerar
avseende orienterbarhet, logistik,
framkomlighet och flöden inom
och i anslutning till området.

• Hur robust tävlingsförslaget är
att möta kommande klimatförändringar, klimatanpassning och
klimatkompensering.
• Hur väl tävlingsförslaget bidrar
till biologisk mångfald och möjliggör för ekosystemtjänster.

Genomförbarhet
• Hur sannolikt det är att tävlingsförslaget bedöms kunna genomföras.
• Hur väl tävlingsförslagets utformning bedöms fungera för framtida förvaltning avseende skötsel
och underhåll.
• Hur tävlingsförslaget ser till livscykelperspektivet.
• Hur väl tävlingsförslaget bedöms
spara resurser genom att tillvarata och stärka kvalitéer i befintliga
strukturer.

• Hur väl tävlingsförslaget redovisar de gröna och blå värdena
och hur dessa kompletteras och
utvecklas.
• Hur väl förslaget redovisar
förslag som gör det enkelt för
människor att leva resurssnålt.

Utvecklingsbarhet
• Hur robust förslaget är för förändrade behov i framtiden.
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Bedömningsprocess
Juryns arbete har skett i etapper
och under arbetets gång genomgått ett antal faser: inläsning och
successivt ökande förståelse av
samtliga tävlingsbidrag, urval av
förslag för fortsatt bedömning
samt fördjupade diskussioner kring
utvalda bidrag utifrån redovisade
bedömningskriterier. Återkoppling
och synpunkter från referensgruppen och sakkunniga delgavs juryn

innan jurygruppen gick in i slutfasen av sin bedömning. Inför det
slutliga avgörandet gick jurymedlemmarna återigen igenom samtliga inlämnande förslag vilket både
resulterade i att några tidigare
ställningstaganden kunde bekräftas
och andra delvis omprövas.

för inläsning av förslagen, haft sju
hel- eller halvdagsmöten för sitt
bedömningsarbete. Två platsbesök
genomfördes i samlad grupp under
processens gång. Det var viktigt för
juryn att få en gemensam bild av
tävlingsområdet med omnejd.

Juryn har under bedömningstiden, utöver individuellt arbete

Juryns sammfattning av tävlingen
En allmän projekttävling är en helt
egen form av process där oväntad
kunskap och värdefulla utbyten
mer eller mindre regelmässigt sker
under processens gång. Genom
den stora mångfalden av inlämnat material är förutsättningarna
goda att lära sig mycket nytt om
tävlingsområdet. Personer med
olika kompetenser och erfarenheter får under bedömningsarbetet
möjlighet att utbyta erfarenheter,
utveckla förståelse för, och lära sig
av varandras kunskap och insikter.
I juryn för framtidens Bjärred fanns
expertkompetens inom arkitektur,
stadsbyggnad och landskapsarkitektur.
Eftersom juryn även bestod av flera
politiker innebar det att särskild
tonvikt i bedömningen lades på en
pedagogisk och lärande process
där utrymme gavs att stanna upp
och föra dialog kring olika frågor.
De olika ledamöterna i jurygruppen
bidrog tillsammans med ovärderlig
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kunskap om både sakfrågorna och
om de specifika förutsättningar
som råder för tävlingsområdet.
Bedömningskriterierna har varit
vägledande för juryn och det har
ägnats stor omsorg i gruppen att
konkretisera kriteriernas innebörd. På så sätt har var och en av
jurymedlemmarna fått möjlighet
att inom givna ramar beskriva sin
tolkning och läsning av förslagen.
Sammanfattningsvis har juryn
under processens gång med stor
inlevelse granskat och utvärderat
de 60 godkända tävlingsbidragen
utifrån förslagens stadsbyggnadsmässiga kvaliteter, samt deras
relation till platsen och landskapet. Förutsättningarna att, med
bibehållen identitet, omsätta valda
grepp i en genomförbar utbyggnad
av tävlingsområdet var del i den
bedömningen. Möjligheten att
orientera sig i och kring den nya
stadsdelen och att samutnyttja

föreslagna stråk och platsbildningar har bedömts. Häri ingick
även tävlingsbidragens potential
att skapa inbjudande, trygga och
trivsamma förbindelser, noder och
målpunkter. Vidare har attraktiviteten i de föreslagna nya boendemiljöerna diskuterats livligt. För
att bättre förstå förutsättningarna
för attraktiva livsmiljöer i de olika
tävlingsbidragen, för både befintliga och kommande Bjärredsbor,
har relationen mellan det privata,
halvprivata och offentliga särskilt
studerats. Slutligen har förslagens
hållbarhet synats i vid bemärkelse.
Referensgruppen, som bestod av
politiker, studerade ett utvalt antal
förslag utifrån bedömda styrkor
och svagheter. De sakkunniga som
utgjorde ett externt stöd till juryn
gav inspel kring utvalda förslag
utifrån trafik, genomförande och
hållbarhet.

Juryns generella bedömning
I en projekttävling syftar processen
till att få fram en vinnare som fortsatt ska utveckla projektet. Juryn
ska hitta det förslag som svarar
bäst mot programmets krav och
kriterier och som har bäst förutsättningar att utvecklas vidare. Ramarna för uppgiften varierar från
tävling till tävling vilket ger mer
eller mindre spännvidd i utfallet.
Då tävlingen Framtidens Bjärred
genomförts i ett mycket tidigt skede i processen att utveckla en ny
stadsdel har det varit något svårare
än vanligt för juryn att hitta förslag
som svarar mot samtliga krav som
ställts i programmet. Samtidigt har
den samlade förslagsfloran skapat samsyn i gruppen kring vilka
grepp som är gångbara och vilka
frågor som är mest prioriterade att
hantera.
Juryn har noterat att många förslagsställare genom olika vägval
skapat skilda förutsättningar för
sina förslag. Därmed är tävlingsbidragen inte alltid enkla att jämföra.
I sin bedömning har jurygruppen
valt att fokusera mer på de lösningar som är redovisade än de frågor
som inte blivit utredda. Med ett
generöst och öppet förhållningssätt kunde gruppen se förtjänster i
de flesta tävlingsbidrag och sammantaget kunde flertalet aspekter
i programmet belysas. Genom
bredden i förslagen har många kloka tankar kunnat fångas upp vilket
stärker de goda förutsättningar att
utveckla stadsdelen.
Jurygruppen konstaterade tidigt att
antalet bostäder som programmet
föreskriver, i kombination med
att flera förslagsställare verkar
ha brottats med att integrera den
norra delen av tävlingsområdet i

sina förslag, har lett till att många
bidrag fått en mer urban karaktär
än väntat. Att tillföra en ny lite
mer stadsmässig dimension till
stadsdelen, utan att det uppstår
krockar i mötet med landskapet
och befintlig bebyggelse, bedöms
ha varit en av de större utmaningarna i tävlingen. Juryns slutsats
utifrån att ha sett alla förslag är att
tävlingsområdets olika delar bäst
hanteras med en palett av varierade grepp. Därför har möjligheten
att utveckla delar av förslagen i en
mer småskalig riktning lyfts under
processens gång.
När det gäller tävlingsbidragens
förhållningssätt till Bjärred och
Borgeby och platsen som sådan
skiljer de sig åt i såväl tyngdpunkt
som redovisad grad av insikt i
tävlingsområdets förutsättningar.
Vissa förslag är tydligt förankrade
på platsen medan andra brister i
platsspecifika kvaliteter. Särskilt
tävlingsområdets skala behandlas
på olika sätt i de olika förslagen
– med mer eller mindre känsla
för tävlingsområdets faktiska och
upplevda dimensioner. Relationen
mellan förslagen och platsens specifika landskapskaraktär blev också
en viktig markör för juryn i sökandet efter ett övertygande grepp att
utveckla vidare. I det ingick en utvärdering av förmågan att förstärka
den befintliga karaktären och lyfta
in den gröna strukturen i de nya
bebyggelseområdena på ett sätt
som förstärker det sociala nätverket. Här övertygade till exempel de
förslag som på ett trovärdigt sätt
tog fasta på kopplingen till Borgeby
idrottsplats.
Vidare noterade juryn att den
befintliga vägdragningen i området

var utmanande för många förslagsställare. De större vägarna har idag
landsvägskaraktär trots den relativt
blygsamma trafikmängden. Tävlingsuppgiften öppnade visserligen
upp för omdaning av vägarna men
de förslag som visade sig mest övertygande i relation till trafiken var
sådana som är genomförbara även
utan alltför stora förändringar.
En lärdom som drogs under bedömningen var att den befintliga
finmaskiga strukturen för gående och cyklande i anslutning till
tävlingsområdet kan tas om hand
på olika sätt i mötet med den nya
stadsdelen. Ett konkret exempel
var styrkan i de förslag som hade
identifierat potentialen i att koppla
ihop nya stråk med en mindre befintlig väg som Leifs väg öster om
Västanvägen.
Generellt noterade juryn att många
förslag beskrivs med hjälp av målande beskrivningar som i vissa fall
förstärker styrkor i bidragen medan orden i andra fall inte direkt kan
kopplas till det som redovisas.
Jurygruppen konstaterade sammantaget att det finns stor variation bland förslagen samtidigt som
det går att utläsa ett antal tydliga
tendenser bland dem.
De olika tendenser eller grepp
som beskrivs nedan utgör ett av
flera tänkbara sätt att kategorisera förslagen. Tävlingsbidragen är
generellt flerbottnade och komplexa och skulle kunna beskrivas
och delas in på andra sätt. Den
valda indelningen syftar främst till
att åskådliggöra olika övergripande
stadsbyggnadsgrepp och gör inte
helt rättvisa åt den variation och
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mångfald av idéer som tävlingen visat prov på. Eftersom tävlingsuppgiften var så pass öppet formulerad
avseende bebyggelsetypologi,
fungerade indelningen också som
ett verktyg för juryn att själva få en
bättre förståelse för den befintliga
platsens potential och karaktär.
Temana beskrivs med hjälp av några exempel där de redovisade förslagen många gånger skulle kunnat
återkomma i andra kategorier.

Bjärreds Kilar och Gränsland, med
sin rutnätsstad, är tre förslag som
på olika sätt upplevs som särskilt
storskaliga och/eller urbana.

Lågt och tätt
Livsnerven är ett förslag som
bygger en ny låg och tät stadsdel
i en kurva som sträcker sig in i
kompensationsområdet.

Urban Naturalis, Havsläge och Åker
till Bjärred är tre förslag arbetar
med huskroppar i form av lameller.

Livsnerven

Med intressant variation inom ett
givet tema redovisar Trädgården
låg och tät bebyggelse som utnyttjar merparten av all byggbar mark.

Bebyggelse längs
vägstruktur
Bjärreds Vångar lägger bebyggelsen längs gator som liknar
Löddesnäsvägen i sin karaktär.
Täta tätt i Bjärred visar på gångfartsområden. Med ett sympatiskt
anslag utforskar Bjärred Arboretum – En stad bland träden olika

Goda grannar

Bjärreds Trädgårdar med upplösta
kvarter redovisar ett av de mest
maximerade förslagen med sina
1250 bostäder. Även Gårdarna
och Växer vidare med sitt grönblåa
stråk är exempel på förslag med
upplöst kvartersstruktur.

Urbant eller storskalig
karaktär
Spännvidden mellan anslag i
skalor är stor mellan förslagen.
Hållbarheter 1000 goda cirklar,
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Grönt Hjärta utgår istället ifrån en
ny bygata med puls.

Lameller

Kvartersstruktur i olika
utföranden
Den nya trädgårdsstaden, med ett
övertygande grönstråk, och Goda
Grannar med fina studier av boendemiljöer är två förslag som arbetar med en kvartersstruktur i låg
skala. Somliga förslag i kategorin
följer ett mer eller mindre tydligt
linjärt rutnät medan Kärnhusen en
skärningspunkt och Bjärred Delta
lägger kvarter längs kraftigt svängda gator. Där landsvägar möts har
avlånga kvarter med tydliga drag
av trädgårdsstad. Hyggeby – småstadsmys i Bjärred redovisar trots
namnet ett slags storkvarter vilket
även Bjärred rekreation gör.

skalor i relation till de varierande
befintliga vägstrukturerna. Brygga och Bjärred Borgeby – Skilda
tillsammans, som lägger en del hus
i kompensationsområdet, redovisar bland annat bebyggelse längs
befintliga landsvägar.

Grönt Hjärta

Åker till Bjärred

Hus i landskapet

Bebyggelsen förhåller sig mer
till landskapet än till vägar eller
en byggd struktur i många
tävlingsbidrag. En del förslag kan
läsas som ett slags hus i park,
där parken ibland utgörs av det
naturliga landskapet och andra
gånger av mer eller mindre anlagd
grönska. En annan kategori förslag
arbetar med tydliga grupperingar i
landskapet, som kan läsas som öar.

Bjärred – Platser ur ett liv,
Domedejla vidder och Öar i grönt
hav läser juryn som hus i park eller
skog.

Öar i landskapet
Den gröna skärgården och Et
Ölandskap utforskar tydligast
temat med öar i landskapet.
Naturliga gemenskaper, Can you
dig it möt nya Borgeby, Oikos,
Panta rei och Landsbyarna i
Gläntan, som även redovisar
bebyggelse i relation till en bygata,
är andra förslag som har drag av
ö-karaktär.

Övärld

Uti vår hage som en samlad ö i
landskapet. Skogsstad Bjärred,
This must be the place och Livet
mellan vångarna ryms också inom
detta grepp. Det gör även förslaget
Vårdträd som dock kopplar an mot
Bjärred centrum.

Naturliga gemenskaper

Gårdsbildningar
Ett annat sätt att lägga bebyggelsen
som enheter i ett större landskap
syns i denna kategori. Till synes
med den klassiska skånegården
som referens redovisar förslaget
Grannskap Landskap sju
gårdsbildningar. Gröna Tegar
och Domedejla by - ekolänken
mellan Bjärred och Borgeby som
kopplar ihop alla grönområden
och etablerar en ny koppling till
Borgeby fritidsområde, utforskar
också gårdstemat. Skogsstaden
– ett naturnära vardagsliv lägger
gårdsbildningar i ett skogslandskap.

Centralt placerad
bebyggelse
Genom att lägga bebyggelsen
centralt i tävlingsområdet
skapas en egen kontext skild
från omgivningen på ett sätt som
liknar förhållningssättet i flera
av de gröna förslagen. Med en
knäckt gatustruktur och ett grepp
om kollektivtrafiken lägger sig

Uti vår hage

Främja en livsmiljö utforskar ett
grepp om en stadsdel som strålar
ut från en central mittpunkt.

Stråk som bärande tema
De flesta förslag redovisar gröna
eller grönblå stråk. Vissa bidrag
artikulerar särskilt dessa. By
park hjärterum skapar tre tydliga
stråk varav ett är urbant. Gröna
Blixtlåset anlägger ett brett
homogent stråk i nordsydlig
riktning medan Ströget skapar
en intressant ny ryggrad norr om
Norra Västkustvägen.
Mellan skog och fält bygger ihop
Bjärred och Borgeby i tre bebyggelsestråk som ger associationer
till en bandby.

Mellan skog och fält

Främja en livsmiljö

Inslag av vatten

Övärld är ett helt eget förslag i sitt
slag som skapar ett myller av lyxiga
bostäder med vattenkontakt. Även
Bjärred är så kollektivt arbetar med
vatten som bärande inslag. I Ett
samlat Bjärred för flertalet förstärker vattnet det gröna stråket.

Koppling till Borgeby
eller Bjärred
En sammanbindning av Stad och
Land kopplar mjukt till Borgeby
medan det distanserar sig från
Bjärred. Täthet och grönyta är
istället helt koncentrat till den
södra delen av tävlingsområdet.
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Domedejla by

Bebyggelse i
kompensationsområdet
Förslag som Infill Bjärred och Ett
socialt samhälle lägger relativt
mycket bebyggelse i kompensationsområdet trots att programmet
föreskriver att det inte ska
bebyggas. I några andra
tävlingsbidrag läggs en mindre
andel hus i området.

Fokus på analys
Förslaget Bjärred Eko Machina
lägger fokus på analysen.

Spelplan som stadsplan
Ett fåtal förslag, som Bjussiga
Bjärred och Tun utforskar idéer
kring olika former av spelplaner
och spelregler som verktyg för
att diktera framväxten av den nya
stadsdelen.

Bjussiga Bjärred
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Bjärred Eko Machina

Sammantaget bedömdes, som
tidigare skrivits, att flertalet frågor
lyftes inom ramen för den samlade mängden av förslag. Det fanns
dock aspekter som jurygruppen
inte tyckte blev tillräckligt belysta.
Ett tema var kopplingen till den planerade stationen i Flädie och fördjupade perspektiv på framtidens
kollektiva resande. Juryn tyckte
generellt att hållbarhetsfrågorna
inte speglades tillräckligt mycket
i form av konkreta och styrande
förutsättningar i förslagen.

Tävlingsområdets koppling till
havet synliggjordes inte heller
nämnvärt i tävlingsbidragen trots
att juryn hade förväntat sig det.
Vid en jämförelse mellan olika
teman och grepp kunde juryn
konstatera att de grepp som
fjärmar sig från kontexten på olika
sätt är de som är svårast att se
genomförda på plats, trots att de
kan ha stora kvaliteter i sig. Juryn
är överens om att platsen kräver
mer i form av sammankoppling
med existerande och tillkommande
målpunkter samt en naturlig
fortsättning på de befintliga
stadsdelarna.
En stadsbyggnadsplan är ytterst
en strategi och ett redskap för att
utveckla en given plats utifrån dess
särskilda förutsättningar. Strategin
ska översättas till detaljplan och
juryn har därför sökt efter robusta
och övertygande grepp som inte
bedöms förlora sin tydlighet och
kraft i den efterföljande
planprocessen.

Juryns beslut
Efter avslutad bedömning har juryn
utsett Bjärreds vångar till vinnare
i tävlingen om utformning av en
ny stadsdel i Lomma kommun
och rekommenderar förslaget till
genomförande. Förslagsställare till
det vinnande förslaget är Arkitema
Architects, genom:
Anna Schlyter, kreativ ledare,
arkitekt SAR/MSA, ansvarig;
Sarah Falbe-Hansen, sagsarkitekt,
arkitekt MAA, projektledare;

Jule Wittorf, arkitekt MAA,
medverkande;
Anna Carlsson, arkitekt SAR/MSA,
medverkande;
Theis Bjerrum Reeckmann, arkitekt
MAA, visualiserare;
Eric Engström, associerad partner,
arkitekt SAR/MSA, rådgivande;
Camilla Bech Pedersen, stud.cand.
polyt, praktikant;
Maria Juul Pedersen, stud.cand.
polyt, praktikant

Uppgifter om förslagsställare är
hämtade från förslagens namnsedlar, vilka bröts först efter avslutad
bedömning. De belönade förslagen kan studeras i sin helhet och
laddas ned från Lomma kommuns
hemsida. Den totala prissumman
är 1 000 000 SEK exkl. moms. En
prissumma om 500 000 SEK utges i
första pris. Resterande prissumma
fördelas enligt juryns beslut mellan
övriga pristagare.

Anders Berngarn

Remco Andersson

Linnea Qvarnström

Robert Wenglén

Lisa Bäck

Åsa von Malortie

Christian Idström

Lovisa Liljenberg

Jens Anfred

Lomma, den 30 november 2018
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Juryns omdömen >>>
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1:a pris SEK 500 000

Arkitema Architects

Bjärreds vångar

• Anna Schlyter, kreativ ledare, arkitekt
SAR/MSA, ansvarig
• Sarah Falbe-Hansen, sagsarkitekt, arkitekt
MAA, projektledare
• Jule Wittorf, arkitekt MAA, medverkande
• Anna Carlsson, arkitekt SAR/MSA,
medverkande
• Theis Bjerrum Reeckmann, arkitekt MAA,
visualiserare
• Eric Engström, associerad partner, arkitekt
SAR/MSA, rådgivande
• Camilla Bech Pedersen, stud.cand.polyt,
praktikant
• Maria Juul Pedersen, stud.cand.polyt,
praktikant

Med ett inkännande och skickligt grepp,
likt två händer vars fingrar sträcker sig mot
varandra, kompletterar Bjärreds vångar
den befintliga strukturen på ett sätt som
upplevs vara både självklart på platsen och
ha potential att skapa nya värden för området
i stort. I förslaget knyts de befintliga gröna
rummen från norr till söder samman med ett
tilltalande grönt stråk.
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Förmågan att kunna läsa landskapets egenart, att
hantera övergången mellan det obebyggda och
byggda, att skapa upplevelserika gemensamma
rum och stråk samt att föreslå en gatustruktur och
bebyggelsetypologi som stämmer med platsens
karaktär är de främsta kvaliteterna i förslaget.
Det bärande konceptet i Bjärreds vångar är den
känsligt föreslagna blandade bebyggelsen längs ett
antal östvästliga gator som tar upp Löddesnäsvägens
karaktär och samtidigt kopplar området både till
Borgeby och Bjärred. Här finns främst radhus,
parhus och punkthus i 1,5–2,5 våningar. Till det läggs
bygatukvarter som ansluter till Bjärred centrum.
Men förslaget består också av ett område norr om
Domedejla mosse med en annan karaktär. Där ligger
asymmetriskt placerade mer slutna kvarter som ser ut
att ha den skånska gården som ett slags referens.

Från Domedejla mosse via Plommonskogen och
centralt genom det nya området löper ett grönt
samlande rum som mynnar i kompensationsområdet
i söder. En medveten och realistisk bearbetning av
kompensationsområdet ger goda förutsättningar
för att det ska kunna användas som ett frilufts- och
strövområde.
Hanteringen av stråk och grönstruktur i förslaget
är flerbottnad och redovisar flera övertygande
grepp. Mötet med Löddesnäsvägen tas om hand
med en välgörande grön inramning. Vid sidan av
den nordvästliga sammankopplande gröna stråket
innehåller Bjärreds vångar också ett finmaskigt nät
av tvärgående samband. I östvästlig riktning är det
möjligt att röra sig både längs gångstigar och längs
gator som erbjuder en varierad och händelserik
passage. Här ges goda förutsättningar att skapa
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kopplingar till havet, via till exempel Leifs väg, och
till Borgeby idrottsplats. Övergången mellan det
bebyggda och obebyggda hanteras i det centrala
grönstråket med de så kallade Vildmarkshusen, ett
antal lekfullt inplacerade punkthus.
Placeringen av äldreboendet med närhet till Bjärred
centrum är övertygande och skapar goda möjligheter
att stärka de sociala värdena i både de gamla och
nya delarna av Bjärred. Även den centralt förlagda
platsbildningen med inslag av handel förstärker
förutsättningarna att människor ska befolka denna del
av tävlingsområdet. Valt läge för förskola i anslutning
till Löddesnäsvägen bedöms dock behöva studeras
vidare med hänsyn till den trafik som kommer att
genereras av verksamheten.
Avseende trafik innehåller förslaget både ett
övertygande huvudgrepp och samtidigt ett antal
delar som behöver arbetas om eller utvecklas vidare.
Det finns både för- och nackdelar med att leda bort
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trafiken med en förbifart i öster. Förutsättningarna för
det är inte färdigstuderade. Att Norra Västkustvägen
i framtiden ska bli en bygata som fungerar väl för
gående och cyklande pekar åt ett intressant håll.
De föreslagna kraftiga omdaningarna av Norra
Västkustvägen och Österleden bedöms dock inte vara
nödvändiga.
Sammanfattningsvis bedömer juryn att Bjärreds
vångar redovisar ett tydligt och övertygande grepp
som till största delen landar helt rätt på platsen.
Greppet har känsligt översatts till ett vackert och
samtidigt robust förslag som bedöms tåla både
etappindelning och fortsatt process inom ramen för
detaljplanering.
Juryn ser stor potential i Bjärreds vångar och är
övertygad om att förslaget går att bearbeta vidare
utifrån de aspekter där det inte är tillräckligt studerat.
I nedanstående text sammanfattas det som bör
utvecklas vidare.

Att utveckla vidare i fortsatt process
För att säkerställa att fler än de som bor i området
bjuds in att röra sig genom den nya stadsdelen behöver de gemensamma platserna renodlas. Möjligen behövs en tydligare differentiering mellan de
stråk som löper från öst till väst. Det gröna stråkets
kvaliteter behöver utvecklas särskilt omsorgsfullt
och mötet med de friliggande Vildmarkhusen måste
studeras. Förhållandet mellan halvprivat och offentligt blir avgörande för hur den typen av bebyggelse samspelar med sitt omland. Just övergångarna
mellan olika zoner, från det privata till allmänna bör
studeras noggrant i hela området för att säkerställa
att trygga och inbjudande platser och stråk med olika
karaktär kan skapas.
Förskolans placering bör studeras vidare. Det är
lämpligt att förlägga den så att det uppstår förutsättningar att befolka stråk och samutnyttja gemensamma stadsrum, samtidigt som trafikbelastningen
minimeras.
De nya östvästliga gatornas sektion bör utvecklas
så gaturummen blir så intima som möjligt samtidigt
som olika förutsättningar avseende väderstreck
beaktas. I den vidare utvecklingen av förslaget
behöver både solens och vindens inverkan på lokalklimatet tas om hand för att ge möjlighet att skapa
goda boendemiljöer. Det kommer att kunna inverka
på tillåtna husdjup och hur husen placeras. Juryn
bedömer även att den föreslagna bebyggelsen längs
de östvästliga gatorna till viss del bör förtätas för att
skapa distinktare gaturum. Samtidigt bör hushöjderna avvägas noggrant med hänsyn till solinstrålning

och för att etablera en lämplig skala som ansluter
mot husen längs Löddesnäsvägen.
Kvarteren mot Norra Västkustvägen behöver bearbetas mer. Antal enheter per gård är stort och husen
ligger nära vägen. Juryn bedömer att det kommer att
dröja innan det kan bli möjligt med en så pass kraftig
omdaning av vägen som föreslås, och menar därför
att det krävs en utformning som är mer robust i relation till vägen. Här blir husens höjd, deras avstånd till
vägen och hanteringen av förgårdsmark avgörande.
Juryn är inte övertygad om utformningen på de föreslagna kvarteren i tävlingsområdets norra del.
Vidare finns det behov av att arbeta vidare med
vägstrukturens utformning. Säckgator bör undvikas vilket medför att bebyggelsen delvis måste få
en annan matning. Den trafikutredning som gjorts
av sakkunnig för trafik visar att en fyrvägskorsning
inte är genomförbar vid platsen för dagens rondell,
om den avlastande vägen i öster inte anläggs. Som
tidigare nämnts har konsekvenserna av en sådan
åtgärd ännu inte utretts. En mindre cirkulationsplats
med stadskaraktär skulle dock kunna ersätta den
nuvarande rondellen. Det skulle bidra till möjligheten
att etablera en platsbildning här, med utrymme för
någon form av handel, som stärker sambandet med
Bjärred centrum.
Slutligen behöver kopplingen till centrum utvecklas
vidare genom ett helhetsgrepp med särskilt fokus på
att skapa en inbjudande och trygg miljö för gående
och cyklande att röra sig i.
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Delat 2:a pris SEK 200 000

Kjellgren Kaminsky Architecture

Tun

Fredrik Kjellgren, delägare, arkitekt SAR/SIR/
MSA
Ida Bratthäll, arkitekt SAR/MSA
Edouard Bolsse, arkitekt SAR/MSA
Emll BIücker, arkitektpraktikant

Ett mycket genomarbetat tävlingsbidrag där
förslagsställarna arbetat igenom uppgiften
i olika skalor och visar stor förståelse för de
utmaningar som tävlingen formulerar. Tun
ger ett välkomponerat svar med moget och
kompetent förhållningssätt till platsen.
Tun skapar två bebyggelseområden på var sida
om ett övertygande utformat grönstråk. Det ena
området tar upp Bjärreds gaturiktningar och det
andra förhåller sig till strukturen i Borgeby. I förslaget
redovisas en realistisk utbyggnadsordning för den nya
stadsdelen och en fungerande koppling till Bjärreds
centrum. Tun visar på ett av de mest övertygande
förhållningssätten till Norra Västkustvägen som
med sin landsvägskaraktär skapar ett utmanande
sammanhang. Genom att bebyggelsen förhåller
sig till vägen utan att följa dess riktning skapas en
fungerande mellanrumszon.
Det nordsydliga stråket är inlevelsefullt utformat
med varierade gröna rumsligheter i olika storlek och
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Mareld Landskapsarkitekter
Oskar lvarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Svante Soldemo, landskapsarkitekt MSA
Charlotta Sellbrandt, landskapsarkitekt MSA

karaktär. Här har förskola och äldreomsorg placerats
för att säkerställa att stråket blir välbesökt och att
målpunkter ligger med koppling till varandra. Även
om angöringen till förskolan inte är helt utredd i
förslaget bedömer juryn att det är ett bärkraftigt
förhållningssätt. Det är särskilt den medvetna och
koncentrerade blandningen av olika platser och
funktioner som särskiljer Tun från andra förslag och
gör greppet tilltalande och trovärdigt.
Bebyggelsen i en och en halv till fem våningar ligger
i små kvarter som kan läsas som rutor i ett slags
spelplan. Stadsdelens spelplan ska skapa variation
och göra det möjligt för även mindre byggaktörer
att etablera sig. Juryn bedömer dock att kvarteren

är för små för att fungera riktigt bra och saknar en
bearbetning av stadsrummen motsvarande den
som redovisas för det centrala stråket. Med små

förskjutningar mellan kvarteren och mindre raka gator
skulle Tun upplevas mindre statiskt. I detta avseende
har förslaget stannat på en alltför konceptuell nivå.
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Delat 2:a pris SEK 200 000

Den gröna
skärgården
Ett modigt och unikt förslag som skisserar en
framtidsvision som Bjärred kanske ännu inte
är moget för. Den gröna skärgården redovisar
flera känsligt föreslagna och attraktiva miljöer,
och svarar på tävlingsuppgiften med en
övergripande struktur som bedöms kunna
tillföra stora värden till platsen. Starkast är
de välplacerade östvästliga länkarna som helt
naturligt löper genom både de gröna och
bebyggda rummen.
Den gröna skärgården består av öar av bebyggelse
i ett grönt hav. Havet innehåller landskapsrum med
olika karaktär, som allmänningen, ängen och ett
skogsområde. Öarna grupperas på var sida om en
östvästligt grön länk som sätter Plommonskogen
i ett välgörande sammanhang. Utformningen av
den sammankopplande gröningen i mitten ger
överblickbarhet och möjlighet att orientera sig till
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Loerekker Olsson architects
Jan Loerakker, arkitekt
Lea Olssoi, arkitekt
Olivia Thomsen, stud.ark
Artjom Mqrozov, stud.ark
Alessandrq Ghidini, stud.ark

olika målpunkter genom den nya stadsdelen. Här
finns även ett urbant stråk genom raden av öar längst
i söder. Sammantaget skapar Den gröna skärgården
en rad nya samband som gång- och cykelvägen
genom Plommonskogen som leder till Borgeby IP och
kopplingen till havet via Leifs väg. Förslaget redovisar
även kloka tankar kring utveckling av den befintliga
gc-vägen från Bjärred centrum mot norr.
Den byggnadstypologi som redovisas i öar eller
klungor är mestadels radhus eller flerbostadshus
i två-fyra våningar. Det ovanliga i förslaget är
det starka fokus på att stadsdelen till stor del ska
växa fram utifrån processer som initieras av de
boende själva, till exempel genom byggande i egen
regi. Juryn ser stor utvecklingspotential i delar av
resonemangen som pekar mot ett framtidsinriktat
synsätt på boendedemokrati. Idéerna är dock långt
ifrån färdigutvecklade och skulle behöva specifika
stadsbyggnadsprocesser, som ännu inte finns framme,
för att kunna utvecklas vidare.

Även om Den gröna skärgården har många kvaliteter
i stort och i den mindre skalan, med de mycket
tilltalande boendemiljöer som illustreras i renderingar,
finns det flera obearbetade aspekter av förslaget.
Överlag är det förvånande funktionsuppdelat och
samtidigt saknas tydlighet och orienterbarhet
i den mer finmaskiga strukturen i och kring
bebyggelseöarna. Själva öarna har inte heller fått en
bearbetad och övertygande uppbyggnad avseende
gruppering och orientering av de enskilda husen.
Liksom andra förslag som redovisar öar i ett landskap
uppstår otydliga möten med omgivningen, som ger
mindre attraktiva miljöer, när husen vänder sig mot
omgivande befintliga vägar.
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Hedersomnämnande SEK 25 000

En sammanbindning av
stad och land
Ett nedtonat försiktigt förslag med
välskrivna formuleringar som stämmer
väl samman med den presenterade
helheten. Juryn ser en välkomponerad
planfigur med sympatiska och trovärdiga
bebyggelsetyper och uppfattar att
förslagsställarna uppvisar god förmåga att
läsa platsens och landskapets karaktär.
Med hjälp av två bygator, en i östvästlig och en i
nordsydlig riktning bildas en struktur som sticker in
sina fingrar i det gröna omgärdande landskapet. Detta
är ett exempel på förslag som skapar en tydlig egen
referensram att verka i. Tävlingsbidraget har stora
kvaliteter men tar inte i de svåraste frågorna och
tillför för få sammankopplingar med de angränsande
stadsdelarna.
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Draw by Reseke Andersen IVS
Simon Hou-Vangsaae Reseke, arkitekt MAA,
founding partner
Henrik Drejer Andersen, arkitekt, founding
partner

Hedersomnämnande SEK 25 000

Et ölandskap
DSA Ark Studio
Wuttke & Ringhof, arkitekter BDA MAA
Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA
Medverkande:
Martina Bo Rubino, arkitekt

Ett humanistiskt, mjukt och inlevelsefullt
tävlingsbidrag som modigt föreslår helt
nya sätt att bo och leva på i Bjärred.
De renderade bildernas sekvenser av
halvprivata rum väcker med sina känsliga
detaljer fantasin och lusten att veta mer
om hur förslaget skulle kunna utvecklas.
Med ett karaktärsfullt grepp om hela tävlingsområdet
tecknas en lockande boendemiljö i form av öar i
landskapet. Förslaget innehåller många tankar om
olika boendeformer kopplade till livsstil med fokus
på bland annat odling. Även om Et ölandskap är fint
bearbetat och innehåller förtjänstfulla inzoomningar
av områdets närmiljöer finns problematiska aspekter
i helheten. Det starka konceptet fungerar bäst
när det möter landskapsrummen i området och
mindre bra i anslutning till den befintliga väg- och
bebyggelsestrukturen.
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Hedersomnämnande SEK 25 000

Gårdarna
Jonas Tjäder, arkitekt

Med sin tydliga idé om tre bebyggelseområden som binds samman av en grönstruktur
och stråk med olika karaktär svarar Gårdarna
på tävlingsuppgiften på ett övertygande sätt.
Förslagets utsnitt i skala 1:400 visar några av
de finaste stadsrummen i hela tävlingen. Här
syns välstuderade och välkomponerade gaturum och mindre platsbildningar.
Gårdarnas tre områden består av kvartersbebyggelse med sammanbindande stråk i både nordsydlig
och östvästlig riktning. Från norr till söder löper det
grönblåa stråket, men det är de tvärgående kopplingarna som utmärker förslaget mest. Förslagsställarna
har förtjänstfullt skapat både en grön länk från öst till
väst, som mynnar i en aktivitetspark, och ett urbant
stråk att röra sig i. Juryn ser en sympatisk stadsdel
teckna sig i förslaget som dock inte upplevs som ett
självklart grepp för Bjärred, särskilt inte den bebyggelsedel som föreslås närmast Löddesnäsvägen.
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Hedersomnämnande SEK 25 000

Bjärred är så kollektivt
Edit/Atelier
Gauthier Durey, arkitekt, landskapsarkitekt,
urbanist
Eric Reid, landskapsarkitekt, urbanist
Linn Runeson, arkitekt, urbanist

Bjärred är så kollektivt bryter av mot andra
förslag, inte bara med sitt egna bebyggelsegrepp och två stora badsjöar utan även med
sina långtgående tankar om hur samhället ska
utvecklas med kollektiva förtecken. Ett visionärt tävlingsbidrag med många kloka tankar
som vågar utmana.
Förslaget tar sig an utvecklingen av Bjärred utifrån
de stora samhällsutmaningarna och tittar på stadsdelen utifrån ett regionalt perspektiv. I Bjärred är så
kollektivt samlas bebyggelsen till största del i fyra
symmetriska kvarter söder om Löddesnäsvägen.
Söder om kvarteren löper en bred grönblå spridningskorridor genom landskapet, där det finns slingor för
gång- respektive cykeltrafik. Med flerbottnade idéer
kring bland annat förnybar energi, kollektivtrafik och
delningsekonomi är det ett av få tävlingsbidrag med
fördjupat perspektiv på hållbarhet.
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Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare!

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst alla dem som det
inte varit möjligt att belöna med en
prissumma. Det stora engagemang
och arbete som lagts ner av de tävlande arkitekterna har tillsammans

utgjort ett betydelsefullt underlag
för jurygruppens diskussioner och
samtal. Det har berikat bedömningsprocessen och gjort den
lärorik för samtliga inblandade. Tillsammans utgör förslagen ett brett

Livsnerven

kunskapsunderlag för utvecklingen
av Lommas nya stadsdel.

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Britt Almqvist, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Staffan Svensson, arkitekt, handläggande
Bengt Ahlqvist, arkitekt SAR/MSA,
medverkande
Kristina Stonkuté, arkitekt, medverkande
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Urban Naturalis

HLF Architects

Täthet och
grönyta

e.l.e Arkitekter

Öar i grönt hav

Kask Arkitekter

Fatma Tugba Okcuoglu Firat, arkitekt
Jakob Per Allan Allansson, planarkitekt,
samhällsplanerare

Johan Larson, Nina Kiiskinen, Fredrika Holm
Rebecca Thörner, Fabien Martin, Sarah Saleh
Francisco Montes, lsabell Nordmark

Hando Kask, arkitekt SAR/MSA
Taavo Kask, CAD-illustratör

Åker till Bjärred

Kragh & Berglund Landskapsarkitekter

Tun

Kjellgren Kaminsky Architecture

Jonas Berglund, ansvarig
Lisbet Westergaard, koncept
Karl Tyrväinen, handläggande
Hedvig Lindblom Ågren, medverkande
Rita Fernandes, medverkande
Giampaolo Costantini, visualisering
Fredrik Kjellgren, delägare, arkitekt SAR/SIR/MSA
Ida Bratthäll, arkitekt SAR/MSA
Edouard Bolsse, arkitekt SAR/MSA
Emil BIücker, arkitekt (praktikant)
Mareld Landskapsarkitekter

Oskar lvarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA
Svante Soldemo, landskapsarkitekt MSA
Charlotta Sellbrandt, landskapsarkitekt MSA

Havsläge

Olli arkitektur

Jan Olli, arkitekt SAR/MSA
Nike Arkitektur

Mattias Rückert, arkitekt MSA
Medarbetare:
Felipe Camus, arkitekt

Goda Grannar

White Arkitekter och Morris+Company

Bjärred Platser ur ett Liv

Tegnestuen Lysning

Bjärred
Rekreation

Arkitektbruket

En sammanbindning av
Stad och Land

Draw by Reseke Andersen IVS

Jake Ford, landskapsarkitekt
Niels De Bruin, landskapsarkltekt
Martina Rehn, landskapsarkitekt
Joe Morris, arkitekt
Edward Blake, arkitekt
Terese Viltoft, arkitekt
Josef Svanström, arkitekt MAA
Daniel Vejborg, arkitekt MAA
Camilla Hornemann, arkitekt MAA

Isak Abraham, chefsarkitekt SAR/MSA,
partner, ansvarig
Johanna Abraham, arkitekt SAR/MSA,
kontorschef, partner, handläggande
Luciano Peirone, arkitekt SAR/MSA,
medverkande
Simon Hou-Vangsaae Reseke, arkitekt MAA,
founding partner
Henrik Drejer Andersen, arkitekt, founding
partner
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Domedejla by
Ekolänken mellan
Bjärred och
Borgeby

Liljewall Arkitekter

Jeff Robles, ansvarig arkitekt
Sofie Karlsson, handläggande arkitekt
Amanda Möller, arkitektpraktikant
Arthur Campling, arkitektpraktikant
Jesper Karlsson, hållbarhetsspeciallst

Skogsstad Bjärred Asbjørn Jessen,

plan- och landskapsarkitekter MAA MDL

Rasmus Weitze Petersen, plan- och
landskapsarkitekter MAA MDL
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Et Ölandskap

DSA Ark Studio

Bjärreds Vångar

Arkitema Architects

Landsbyarna i
Gläntan

Urban Power

Bjärreds
Gröna Stråk

Byrån för Arkitektur och Konstruktion
Stockholm Hongkong

Wuttke & Ringhof, arkitekter BDA MAA
Knud Aarup Kappel, arkitekt MAA
Medverkande:
Martina Bo Rubino, arkitekt

Anna Schlyter, kreativ ledare, arkitekt
SAR/MSA, ansvarig; Sarah Falbe-Hansen,
sagsarkitekt, arkitekt MAA, projektledare;
Jule Wittorf, arkitekt MAA, medverkande;
Anna Carlsson, arkitekt SAR/MSA, medverkande;
Theis Bjerrum Reeckmann, arkitekt MAA,
visualiserare; Eric Engström, associerad
partner, arkitekt SAR/MSA, rådgivande och
Camilla Bech Pedersen, stud.cand.polyt; Maria
Juul Pedersen, stud.cand.polyt praktikanter

Arne Cermak Nielsen, arkitekt MAA,
projektledare; Sara Buhl Bjelke, arkitekt,
projektpartner; Rune Veile, arkitekt MAA,
projektpartner. Medarbetare: Tien-Yi Su,
landskapsarkitekt; Kinga Murawska, arkitekt,
b.arch.; Sabelo Barreiro, arkitekt, b.arch.

By park hjärte rum Alliance Arkitektstudio

Asger Hedegaard Christensen, daglig leder,
partner & arkitekt, prosjektansvarlig; Runa
Dahler Sand�, arkitekt, prosjektleder; Marta
Olszowy, arkitekt, prosjektmedarbeider;
Danijel Vinko, arkitekt, prosjektmedarbeider;
Juliette Frasie, praktikant. Medarbetare:
Donatas Grinius, arkitekt, 3D illustratör;
Hernan Travecedo, landskapsarkltekt;
Pierre-Elie Coursac, grafisk designer; Amund
Schweder, arkitekt; Angelica Kveen, partner,
kreativ leder & arkitek

Gränsland

Blank Arkitekter

Oikos

Billingham & Flygare

Gröna Tegar

Sanden+Hodnekvam Arkitekter

Bjärreds Kilar

Arkemi

Linnéa Holmberg, arkitekt SAR/MSA
Karl Zetterholm, arkitekt MSA
Medarbetare:
Maria Torrent, arkitekt
Ingrid Westermark, arkitekt
Sarah Sallman, arkitekt

Tom Billlngham, landskapsarkitekt LAR/MSA,
BSc Hons i ekologi, uppdragsansvarig,
landskapsarkitektur och stadsplanering ;
Ulrika Billingham, formglvare, kandidatexamen
från Konstfack, gestaltning och visuell
kommunikation ; Lisa Argus, planarkitekt
FPR/MSA, ansvarig planarkitekt ; Viktor
Ljungström, planarkitekt/MSA, planarkitektur
och 3D-modell
John Sanden, sivilarkitekt/partner/
prosjektleder
lngvild Hodnekvam, sivilarkitekt/partner/
prosjektleder
Mats Heggernaes, arkitektstuderande,
medarbetar

Kayrokh Moattar, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Frantisek Orth, arkitekt SAR/MSA,
handläggande
Niels Pettersson Sandmark arkitekt MSA,
handläggande
Salim Soltaninejad, arkitekt, medverkande

31

Ströget

Plan- och Byggnadskonst i Lund

Täta tätt i Bjärred

What! Arkitektur

Panta rei

Arkitekt Rajaniemi

Infill Bjärred

Mernsten Arkitektkontor

Grönt Hjärta

Architecturestudio NOAN

Vlade Naumovski, VD, arkitekt MSA; Bo
Larsson, arkitekt SAR/MSA, MAA, Tekn. Dr,
Docent. Medverkande: Daniel Rosengren,
arkitekt; Jenny Brandborg, arkitekt; Karin
lngemarsson, arkitekt MSA; Matej Stare,
arkitekt MSA; Martin Götberg, arkitekt MSA;
Martin Valind, arkitekt SAR/MSA; Matilda
Kursis, planarkitekt.

Juho Rajaniemi, professor i stadsplanering,
arkitekt SAFA
Medverkande:
AnneMo Kaitfors, byggnadsingenjör (YH),
planeringsassistent
Marko Tarkkinen, byggnadsarkitekt,
visualisering
Bertil Mernsten, arkitekt SAR/MSA
Medverkande: Magnus Fernebrant,arkitekt
SAR/MSA; Simon Fast Arkitektstuderande
Medförslagsställare och presentation
Tobias Nyström, arkitekt MSA, 3D volymstudie
Arkitekt Designer: Janne Ekman, Teemu
Paasiaho, Lassi Viitanen. Assisterande
designer: Ville Reima, Caspar Åkerblom, Lassi
Luotonen, Adeline Simon
Nomaji Landscape archltects

Landskapsarkitekter: Mari Ariluoma, lna
Westerlund, Elina lnkiläinen, Anni Järvitalo

Mellan skog
och fält
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Blick arkitektur och Lookofsky architecture

Daniel Lindberg, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
Emma Nilsson, arkitekt SAR/MSA, ansvarig
David Lookofsky, arkitekt SAR/MSA, ansvarig

Den nya
trädgårdsstaden

Nicholas Bigelow,
stadsplaneraren & landskapsarkitekt

Medverkande: AIp Adal, landskapsarkitekt

Domedejla vidder Åse Skaldeman, arkitekt

Medverkande:
Arkitekt Carl Wärn, rådgivande
Arkitekt Thomas Marcks, granskning

Naturliga
gemenskaper

Nielsen Palle IVS

This must be the
place

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Tegnestuen Perspektiv IVS
Jonas Snedevind Nielsen, partner, arkitekt
MSc. Eng. Architecture
Mathias Palle, partner, arkitekt MSc. Eng.
Architecture
Luisa Gomes, medverkande arkitekt
Dario Pompili, medverkande arkitekt
Olof Philipson, ansvarig arkitekt

Ett samlat Bjärred Schauman & Nordgren Architects
Jonas Nordgren, arkitekt SAR/MSA, MAA
för flertalet

Ted Schauman, arkitekt SAFA, MAA
Arkitektstudenter: Ulrik Montnemery, Justyna
Krokowska, Jaap Van den Hoogen, Markus
Gustafsson
MASU Planning

Landskapsarkitekter Malin Blomqvist, MDL,
MARK; Sune Oslev, MSc; Linda Guldbæk
Nielsen MAA. Arkitekt Pil Bjerre Brink MAA,
landskapsarkitektstudent Dimitris Adamidis
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Can you dig it möt Sjögren Arkitekter
Sven Magnus Sjögren, arkitekt SAR/MSA, vd,
nya Bjärreby

ansvarig; Cecilia Steen, arkitekt SAR/MSA,
medverkande; Gustav Backström, arkitekt
SAR/MSA, handläggande. Medverkande: Lisa
Laoch’kit, arkitekt SAR/MSA; Lisa Carlsten,
arkitekt SAR/MSA; Sara Moberg, arkitekt;
Karin Gunnergård, arkitekt
BOGL

Jens Linnet, Kreativ direktør og ansvarshavande,
ansvarig landskap. Medverkande:
Maja Olsson, Bachelor landskabsarkitekt,
Kamille Augustinus Hansson, landskabsarkitekt
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Brygga

Alessandro Ripellino Arkitekter

5 Hållbarheter
1000 goda cirklar

Smideman Arkitekter

Bjärred Borgeby Skilda
tillsammans

MB Pupa–strateginé urbanistika

Kärnhusen en
skärningspunkt

ALMA arkitekter

Gårdarna

Jonas Tjäder, arkitekt

Alessandro Ripellino, Ylva Åborg, ansvariga
Flavia Cozma, teamledare
Joanna Attvall, medverkande arkitekt
Malin Bergman, medverkande arkitekt
Fredrik Hjelmaeus, bild
Joar Mattsson, praktiserande
Magnus Smideman, arkitekt och Bengt
Smideman, arkitekt SAR/MSA, TeknD
Medverkande: Anna Thörnberg, arkitekt

Urbanister: Tadas Jonauskis, Justina Muliuolytè,
Džiugas Lukoševičius, Ted Gustavsson
Arkitekter: Ignas Račkauskas, Lukas
Kulikauskas, Augustas Makrickas och Artūras
Ĉertovas, assistant
Siri Edling, arkitekt SAR/MSA, tävlingsansvarig
Medverkande: Linn Eckhardt, arkitekt SAR/
MSA; Gerd Holgersson, arkitekt SAR/MSA;
Henrik Paninder, arkitekt SAR/MSA; Elsa
Jannborg, arkitekt SAR/MSA

Bjärred Delta

ETTELVA Arkitekter

Bjussiga Bjärred

Urban Minds

Medverkande: Linnea Silfverdal, planarkitekt;
Daniel Sandström, planarkitekt; Helena
Hultgren, planarkitekt; Anna Ahlstrand,
planarkitekt; Stefan Stare, planarkitekt;
Ilga Lanestedt, samhälisplanerare; Emma
Östlund, hållbarhetsstrateg; Björn Hedskog
projektledare Plantagon; Martin Johanson,
projektledare Plantagon
Johanna Lundberg, ansvarig,
planeringsarkitekt FPR/MSA; Anna Kika,
handläggare, planeringsarkitekt FPR/MSA;
Medverkande: Johan Böhlmark, planeringsarkitekt; Joakim Lindmarker, arkitekt (master
i hållbarhet) MSA; Betty Laurincová, arkitekt;
Kimberly Disley, planeringsarkitekt MSA; Linda
Pettersson, landskapsarkitekt LAR/ MSA
Urbio

Cecilia Hellman, landskapsarkitekt LAR/
MSA; Marta Drapinska, medverkande
landskapsarkitekt
Theory Into Practice

Magnus Björkman, arkitekt SAR/MSA;
Maja Westman, arkitekt SAR/MSA;
Matilda Svensk, medverkande arkitekt MSA
Pavel Vavilov, visualiseringar, Pavel Vavilov
studio

Främja en
livsmiljö …

Kanozi Arkitekter

Där landsvägar
möts

Inobi, Henrik Markhede Arkitekter,
Arkitekt Albert

Skogsstaden ett naturnära
vardagsliv

Thi & Dencker Arkitekter

Simon Klamborn, handläggande arkitekt
My Lundström, medverkande arkitekt

Henrik Markhede, arkitekt SAR/MSA
Fredrik Rosenhall, arkitekt SAR/MSA
Albert Svensson, arkitekt
Martin Livian, arkitekt SAR/MSA

Mikket Rasmussen, arkitekt MAA
Linda Thi Nielsen, arkitekt MAA
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Övärld

OSO

Bjärred är
så kollektivt

Edit/Atelier

Gröna Blixtlåset

Unfolded Story

Bjärreds
Trädgårdar

Högberg Gillner Arkitektur

Grannskap
Landskap

ÅWL Arkitekter

Bjärred Eko
Machina

Mandaworks

Hannah Appelgren, Ba-arch, projektledare;
Michael Sypkens, Ma arch, ansvarig partner;
Esteban Ochogavia, Ma. arch, ansvarig partner

Gauthier Durey, arkitekt, landskapsarkitekt,
urbanist; Eric Reid, landskapsarkitekt, urbanist;
Linn Runeson, arkitekt, urbanist
Fredrik Furrer, arkitekt MSA, MSc in
Architecture + Urban Design
Martynas Sinkevicius, arkitekt, MSc in
Architecture +Urban Design, Co-designer

Benjamin Gillner, Aron Högberg, ansvariga,
handläggande arkitekter
Petra Månsson, trädgårdsmästare

Hans Buijsen, arkitekt SAR/MSA
Medverkande: Linda Andsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA; Maria Glassel, arkitekt
MSA; Karin Axi, landskapsarkitekt MSA;
Martin Andersson, landskapsarkitekt MSA;
Hedvig Sack, landskapsarkitekt MSA; Fredrik
Ericsson, visualiserare; Mikaelea Dyhlén,
kommunikation; Jonna Nordheim, grafisk
formgivare
Patrick Verhoeven, arkitekt SAR/MSA,
projektansvarig; Martin Arfalk, landskapsarkitekt LAR/MSA, projektansvarig.
Medverkande: Alessandro Macaluso, arkitekt
OAPPC; Andrei Deacu, planeringsarkitekt
FPR/MSA; Francesca Savio; Konstantin
Myroshnychenko; Maria Antonia Stamouli.
Suzete Timba, praktikant

Växer vidare

Warm in the Winter

Skogsstaden

Sangberg Arkitekter

Björn Ekelund, arkitekt och planerare MSA;
Nisse Örnberg, arkitekt och planerare MSA;
Aikaterini Synapalou, arkitekt MSA; Sylvia
Platteeuw, urban designer,Iandskapsarkitekt

Jonas Sangberg, Freja Holm Brandt, Erik Folke
Holm Hansson, Cameron Clarke, Irina Nica,
Marrije Vanden Eynde

David Bonsib, urban designer
Hyggeby - småstadsmys i Bjärred Erik Ternstedt, arkitekt

Bjärred
Arboretum En stad bland
träden

Jim Brunnestom, arkitekt MAA, SAR/MSA

Vårdträd

Ramböll Sverige

Livet mellan
vångarna

U.D. Urban Design

Den gröna
skärgården

Loerekker Olsson architects

Medverkande:
Carl Larsson, arkitekt Msa
Jamila Drott, konstnär MFA

Hanna Dahmberg, arkitekt, stadsplanerare,
uppdragsledare; Henrik Underland, landskapsarkitekt, uppdragsledare; Hanna Dahmberg,
arkitekt, stadsplanerare, uppdragsledare;
Mathilda Kristoffersson, landskapsarkitekt,
Illustratör; Vincent Pratz, planarkitekt,
illustratör; Niklas Fischer, illustratör; Lars
Nilsson, trafikstöd
Erik Jarlöv, ansvarig arkitekt
Medverkande:
Per Persson, arkitekt
Laura Hidalgo, arkitekt
Le Song, arkitekt

Jan Loerakker, arkitekt
Lea Olsson, arkitekt
Olivia Thomsen, stud.ark
Artjom Morozov, stud.ark
Alessandro Ghidini, stud.ark
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Uti vår hage

Søndergaard Arkitektur/ Limn Studio

Ett socialt
samhälle

Gunnar Eythorsson, arkitekt

Trädgården

Leth & Gori

Robin Søndergaard, master i arkitektur
Balazs Fekete, master i arkitektur
Brigitta Hajdu, master i arkitektur
Roberto Carlucci, master i arkitektur

Ansvariga arkitekter:
Uffe Leth och Karsten Gori
Medarbetare: Talieh Kaveh, arkitekt
René Søby, arkitekt
Vitus Bjerre, stud.ark
Martin Alexander Meincke, stud.ark
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