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Inbjudan
Lomma kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter bjuder in 
till allmän projekttävling om utformning av Framtidens Bjärred 
– en ny stadsdel i Lomma kommun. Utvecklingen av detta områ-
de är en del av kommunens strategi för utveckling av den norra 
kommundelen.

Tävlingen arrangeras i enlighet med LOU och i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

      

Anders Berngarn
Kommunstyrelsens ordförande

Lomma bibliotek. Gyllins ängar.
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Bakgrund
Bjärred är en tätort i Lomma kom-
mun i Skåne län. Medan Lomma, 
som är huvudorten i kommunen, 
är en gammal tegelbruks- och 
fiskeort har Bjärred sitt historis-
ka ursprung som en badort till 
Lund, där sträckan mellan orterna 
trafikerades med ånglok. Idag har 
Lomma utvecklats till en kommun 
med höga kvaliteter. Befolkning-
en har de senaste tio åren ökat 
med i genomsnitt cirka 2 % per 
år och uppgår idag till strax över 
24 000 invånare. Lomma är en 
kommun med uttalade ambitioner 
att erbjuda sina medborgare en 
god boende- och livsmiljö samt en 
kommunal service av högsta kva-
litet. En ambition som resulterat i 
flera utmärkelser genom åren som 
Bästa Skolkommun, Bästa Boende-
kommun, Årets tryggaste kom-
mun och Årets Kvalitetskommun. 
Lomma kommun har även under 
flera år varit bästa småkommun i 
rankingen Bästa miljökommun. In-
vånarna i kommunen har generellt 
hög utbildningsnivå och andelen 
barn med höga meritvärden och 
ungdomar med gymnasiebehö-
righet tillhör de högsta i landet. 
Det är främst barnfamiljer som 

under senare år valt att bosätta 
sig i kommunen vilket medfört att 
Lomma kommun har hög andel 
barn i relation till övriga ålders-
grupper. Kommunen är en av lan-
dets till ytan minsta och präglas av 
närheten till havet och det öppna 
landskapet, vilket erbjuder goda 
möjligheter till ett rikt friluftsliv. 
 
Det är framförallt Lomma tätort 
som vuxit på senare tid bl.a. i form 
av utbyggnaden av det havsnära 
bostadsområdet Lomma Hamn. 
Då utbyggnaden främst bestått 
av flerfamiljshus med attraktiva 
lägen, men även radhus, har en 
positiv flyttkedja kommit igång 
där par med utflugna barn lämnat 
villan till förmån för lägenhet i 
attraktivt läge.
 
Bjärred, som är Lomma kommuns 
näst största tätort, började växa 
fram som en semesterort vid 
sekelskiftet 1900. Det är från den 
tiden den äldsta sammanhängan-
de bebyggelsen i samhället kom-
mer. Stora delar av Bjärred är dock 
uppförda under slutet av 1900-ta-
let. Bostadsbebyggelsen i Bjärred 
består så gott som helt och hållet 

av enfamiljshus i form av villor, 
radhus och kedjehus. Merparten 
av serviceutbudet är koncentrerat 
till Bjärred centrum, som i dagslä-
get utgörs av en centrumbyggnad 
som bland annat innehåller buti-
ker och vårdcentral. Idag pågår en 
omgestaltning av Bjärred centrum 
i syfte att utveckla ett mer attrak-
tivt centrum och skapa en väldefi-
nierad mötesplats.

Sedan en tid tillbaka har det 
funnits intresse för att utveckla 
det aktuella området i nordöstra 
Bjärred. Detta beroende både på 
områdets goda läge med närhet 
till centrum och med anledning 
av den pågående utbyggnaden av 
tåginfrastrukturen. En station för 
persontrafik planeras inom några 
år att finnas i närbelägna Flädie 
by. 

Visionen är att komplettera 
Bjärred med en attraktiv stadsdel 
med hög hållbarhetsprofil som 
erbjuder ett alternativ till villabo-
ende och som tar tillvara på och 
utvecklar de befintliga kvaliteter 
som Bjärred har som havsnära 
grön boendeort. 

Långa bryggan och kallbadhuset i Bjärred.
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Syfte
Syftet med tävlingen är att få fram 
ett strukturförslag som är nytän-
kande, attraktivt, utvecklingsbart 
och genomförbart. Förslaget för 
bebyggelseområdet ska hålla hög 
hållbarhetsprofil och ta tillvara och 

utveckla de gröna och blå värdena 
i Bjärred. 

Tävlingen syftar även till att, utan 
föregående annonsering, handla 
upp arkitekttjänster för det fort-

satta uppdraget med att ta fram 
planeringsunderlag inför ett kom-
mande planarbete.

Vision
Lomma kommuns  
utvecklingsstrategi 2030:

Människor vill växa upp i, återvän-
da till och stanna i Lomma kom-
mun. Vi är hållbara - såväl ekono-
miskt och socialt som ekologiskt 
- och värnar om våra invånare, 
vår miljö och vårt näringsliv. Varje 
invånare upplever att kommunen 
har dem i fokus genom livets alla 
skiften. Lomma är Sveriges tryggas-
te kommun att leva i. 

En stor del av Lommas attraktions-
kraft återfinns i det geografiska 
läget. Här finns flera värdefulla 
naturområden och en unik kustzon 
som är känslig för överexploa-
tering. Som en av Sveriges mest 
snabbväxande kommuner är det 
viktigt att hushålla med kommu-
nens naturmiljöer. Hållbarhet är 
dock mer än ekologi. Det handlar 
om hur våra medborgare bor, äter, 
transporteras, konsumerar, pro-
ducerar och upplever sin plats i 

samhället. För oss har begreppet 
hållbarhet därför tre centrala inne-
börder: Ekonomiskt, socialt, och 
ekologiskt. 
(Från Utvecklingsstrategi. Antagen av 

Kommunstyrelsen 2016-08-24.)

Den övergripande politiska visio-
nen för det aktuella projektet är 
att skapa en attraktiv, hållbar och 
innovativ stadsdel.  
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Attraktivt 
Här skapas en stadsdel med 
egen identitet och kraft. Platsens 
attraktivitet är utredd, befintliga 
kvaliteter tillvaratagna och nya 
kvaliteter har tillskapats. Området 
är väl integrerat i omgivningen och 
kopplat till befintliga strukturer på 
ett medvetet och genomtänkt sätt. 
De nya platser som tillskapas är 
av hög kvalitet och stimulerar till 
aktivitet, delaktighet och möten 
mellan människor. Platserna är 
samordnade med rörelser såväl 
till området som inom området. 
Grönstruktur, bebyggelsestruktur 
och infrastruktur är välavvägda, 
varierade och väl gestaltade. 
Området har ett blandat utbud 
av bostadstyper och bebyggelsen 
håller en hög arkitektonisk kvalitet 
som knyter an till, och tar tillvara 
på, platsens förutsättningar. Den 
tillkommande bebyggelsen är 
utformad för att vara attraktiv för 
Bjärredsborna och leder inte bara 
till en inflyttning utan även till en 
omflyttning. Området är utformat 
på ett sådant sätt att Bjärredsborna 
vill bo och vara där, kan identifiera 
sig med det och känner sig stolta 
över det. Det ska finnas en med-

vetenhet och omsorg om hur den 
norra kommundelen påverkas av 
en såhär omfattande utbyggnad.

Hållbart
Här skapas en stadsdel, planerad 
utifrån en långsiktig horisont, som 
är ekologiskt, socialt och ekono-
miskt hållbar i alla aspekter och 
skalor. Strukturen på området har 
inspirerats av den bebyggelsenära 
grönstrukturen. De nya grönom-
råden som skapas har en tydlig 
koppling till Domedejla mosse, 
Plommonskogen och kompensa-
tionsområdet i södra delen av täv-
lingsområdet, vilket gynnar både 
människor och biologisk mångfald. 
Läs mer i bilaga 1, Lomma kom-
muns översiktsplan och bilaga 3 
Lomma kommuns naturmiljöpro-
gram.

Med utgångspunkt och inspiration 
från den befintliga bebyggelsenära 
grönstrukturen utvecklas de blå 
och gröna naturmiljöerna. Välpla-
nerade och hållbara kommunika-
tioner, närproducerade och håll-
bara varor och tjänster och synliga 
hållbarhetslösningar bidrar alla till 
områdets i dubbel bemärkelse grö-

na karaktär. Med fokus på rekrea-
tion, trygghet, trivsel, tillhörighet, 
kunskapshöjning och medbestäm-
mande skapas förutsättningar för 
att grundläggande behov uppfylls 
för alla, vilket bidrar till fortsatt 
social hållbarhet. 

Innovativt
Här skapas en stadsdel som håller 
en hög ambitionsnivå vad gäller 
hållbarhet och för att uppnå detta 
är lösningarna utformade i enlighet 
med beprövade och väletablerade 
hållbarhetskoncept. Därutöver 
måste även innovativa lösningar, 
ny teknik och kunskap kunna tillva-
ratas. Området utformas därför på 
ett sådant sätt att det inte bara tar 
höjd för befintlig teknik utan också 
tänkbar framtida teknik. Området 
utgör ”testbed” för nya innovatio-
ner.  

Del av Lomma hamn-utbyggnaden.
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Mål

Målet är att hitta stadbyggnadslösningar som:

• Ger stadsdelen en egen attraktivitet, identitet och kraft. 

• Tar vara på platsens befintliga kvaliteter och utvecklar nya.

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

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

• 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.

Långa bryggan och kallbadhuset i Bjärred. Lomma stationsbyggnad.
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Tävlingsuppgift

Tävlingsområdet

Tävlingsuppgiften är att ge förslag 
på en övergripande struktur och 
vision för hela tävlingsområdet i 

enlighet med tävlingsprogrammet. 
Förslaget ska visa en översiktlig ge-
staltning av gröna och blå struktu-

rer, infrastruktur samt bebyggelse 
med fokus på mellanrummen.

Tävlingsområdet är beläget i nord- 
östra Bjärred och är till största del 

obebyggt. Inom tävlingsområdet 
finns gröna och blå strukturer, 

infrastruktur samt viss bebyggelse 
längs Löddesnäsvägen.

Kartbild med tävlingsområdet markerat och viktiga kopplingar. Avgränsningen finns som ett lager i bilaga 16. 

Gyllins ängar.
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Orienteringskarta med tävlingsområdets lokalisering i kommunen.
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Gällande planeringsförutsättningar
Kommunstyrelsen beslutade 
2018-02-07 om att anordna en 
allmän projekttävling för det 
aktuella området.
 
Tävlingsområdet, som helhet, finns 
inte utpekat i Lomma kommuns 
gällande översiktsplan som ett 
område som ska bebyggas/utveck-
las men Kommunstyrelsen (KS) gav 
2016-06-15 samhällsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att upprätta 
förslag till ny kommuntäckande 
översiktsplan för Lomma kommun. 

Läs mer i bilaga 1 Lomma kom-
muns översiktsplan.

Det finns en ortsanalys framtagen 
för Bjärred-Borgeby och delar av 
tävlingsområdet är utpekat i Lom-
ma kommuns översiktsplan, natur-
miljöprogram respektive kulturmil-
jöprogram. För några mindre delar 
av tävlingsområdet finns gällande 
detaljplaner se https://lomma.se/
detaljplan/bygga-bo-och-miljo/
oversiktsplan-och-detaljplaner/de-
taljplaner/gallande-detaljplaner.

Gällande detaljplaner kan behöva 
revideras vid en framtida utveckling 
av området. Läs mer i bilaga 2 orts-
analys Bjärred - Borgeby, bilaga 1  
Lomma kommuns översiktsplan, 
bilaga 3 Lomma kommuns naturmil-
jöprogram, bilaga 4 Lomma kom-
muns kulturmiljöprogram.

Tävlingsområdet ligger inom riks-
intresset kustzonen och inom 
jordbruksmark klass 8. Läs mer i 
bilaga 1 Lomma kommuns över-
siktsplan.

Lomma kommun och tävlingsområdet  i regionen

Lödde å.

https://lomma.se/detaljplan/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-detaljplaner
https://lomma.se/detaljplan/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-detaljplaner
https://lomma.se/detaljplan/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-detaljplaner
https://lomma.se/detaljplan/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner/gallande-detaljplaner
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Närheten till omkringliggande grö-
nområden, hav och jordbruksmark 
ska tas tillvara och integreras i den 
fortsatta utvecklingen av tävlings-
området. Området ska kunna vara 
möjligt att förändra och anpassas 
efter tidens behov, teknisk ut-
veckling och ny kunskap. Detta är 
särskilt viktigt då utbyggnaden av 
området kommer att ske etappvis 
under en längre tid. 

Skalan inom tävlingsområdet ska 
utgå från den gående människan 
och mänskliga behov av stimulans 
och intryck. I tävlingsområdet 
ska ett samnyttjande av ytor och 
funktioner ske och ytor ska vara 
mångfunktionella. Strukturen ska 
ordnas så att rörelser koncentreras 
till utvalda stråk och platser.

Grundinriktningen för ny bebyg-
gelse är att omvandla framförallt 

åkermark till nya bostadsområden 
med dagvattenhanteringsytor/
våtmarker, grönområden och 
grönstråk för att främja en hållbar 
samhällsutveckling på lång sikt. 
Området ska ha en blandad och 
varierad struktur för att skapa goda 
förutsättningar för möten mellan 
människor. Den publika miljön ska 
uppmuntra till aktiviteter och lek 
genom utformning och gestaltning.

Befintliga grönområden ska kopp-
las ihop både för att bidra till 
ekologisk hållbarhet samt för att 
tillskapa ytterligare rekreativa 
värden. De gröna och blå värdena 
ska skapa basen för livet i området. 
Nya naturvärden ska tillskapas, 
gärna med innovativa idéer och 
synliga hållbarhetslösningar. Om-
rådet ska utformas så att det blir 
enkelt för den enskilda individen 
att göra kloka hållbarhetsval.

Inom tävlingsområdet önskas en 
mångfald och blandning av bygg-
nader för framförallt boende men 
till viss del också arbete. Detta då 
nya tekniska lösningar förändrar 
arbetsmarknaden med alternativa 
platser för att jobb såsom caféer, 
kontorshotell eller andra alter-
nativ. I tävlingsområdet önskas 
innovativa bostadstyper som ger 
möjligheter till en anpassningsbar 
användning.  Eftersom merpar-
ten av servicen även fortsatt ska 
vara kvar i Bjärred centrum är det 
viktigt att hitta grepp för att ändå 
göra området levande. 

Den nya bebyggelsen ska ha en ro-
bust och välkomnande utformning 
med kopplingar till grönområdena. 
Bebyggelsen ska vara varierad och 
det ska finnas en blandning i be-
byggelsens utseende och innehåll, 
med byggnader i 2–5 våningar. Om-
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rådet ska rymma cirka 900 bostä-
der och vara en mix av framförallt 
flerbostadshus men också radhus/
parhus/småhus på mindre tomter. 
Inom tävlingsområdet ska det även 
finnas tillkommande gröna och blå 
strukturer som kopplar samman de 
befintliga grönområdena.  

För att skapa långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling med balans i 
utbyggnadstakt mellan bostäder 
och service bör området byggas ut 
succesivt under en längre period. 
Den planerade utbyggnadstakten 
är därför ca 45 bostäder per år 

under en period av ca 20 år. Det är 
lämpligt att de delar som ansluter 
till det befintliga Bjärred centrum 
tillkommer tidigt i processen för 
att skapa samband med befintligt 
centrum. Likaså bör platser som är 
viktiga för karaktären på området, 
såsom till exempel ett tillkomman-
de centralt grönstråk och en över-
gripande fungerande infrastruktur 
prioriteras. 

I området ska finnas plats för grön-
områden, rekreation, mötesplatser, 
boende (inklusive äldreboenden) 
och förskola. Stor omtanke ska 

läggas på de publika byggnadernas 
integrering i området. Hänsyn ska 
tas till mikroklimat och vindförhål-
landen. Möjlighet för solceller och 
andra alternativa energilösningar, 
växttak och liknande lösningar ska           
beaktas. 

Norr om Löddesnäsvägen, inom 
tävlingsområdet, finns friliggande 
bostäder på stora fastigheter. Inom 
denna del kan med fördel en viss 
förtätning föreslås utöver ovanstå-
ende tillskott. Här ska dock kopp-
lingen mellan de olika grönområde-
na vägas in.

För att skapa en levande stadsdel krävs utrymme för attraktiva platser 
och stråk samt olika typer av samlingsplatser och lokaler som kan möta 
framtidens behov. Detta, till exempel kaféer och lokaler för mindre 
verksamheter samt alternativa lösningar för distansarbete, bör kunna 
integreras inom tillkommande bebyggelsestruktur.

 

Sammanfattningsvis ska området inrymma:
• Cirka 900 bostäder.

• En kommunal förskola (med åtta avdelningar) cirka 1 000 kvm i bygg-
nadsyta i 2 plan. 

• Ett äldreboende (36 lägenheter) cirka 1 000 kvm i byggnadsyta i 3 plan.

Vy från Bjärred mot Lommabukten och Malmö.
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Geografi
Lomma kommun har ett centralt 
läge i den expansiva Öresundsre-
gionen som är en storstadsregion 
med över 4 miljoner invånare och 
sträcker sig över östra Danmark 
och Skåne. Närheten till Lund, Mal-
mö och Köpenhamn ger kommu-
nen lägesfördelar och tävlingsom-
rådet har hög potential att knytas 
närmare regionen, framförallt med 
tanke på den planerade tågstatio-
nen i Flädie by. 

Historia och kulturmiljö
Bjärred är ett relativt ungt samhäl-
le, som började växa fram som en 
semesterort vid sekelskiftet 1900. 
Det är från den tiden den äldsta 
sammanhängande bebyggelsen i 
samhället kommer. Stora delar av 
Bjärred är dock uppförda under 
slutet av 1900-talet. Bostadsbe-
byggelsen i Bjärred består så gott 
som helt och hållet av enfamiljs-
hus i form av villor, radhus eller 
kedjehus. Den sena 1900-talsbe-
byggelsen, som är homogen i sin 
utformning, ligger till största delen 
i området Löddesnäs i norra delen 
av Bjärred och i samhällets östra 
delar. Trafiksepareringen och de 
centrala grönytorna är karaktäris-
tiska drag för dessa områden. På 
flera ställen i Bjärred finns dock 

byggnader bevarade från tiden 
innan samhället växte och blev en 
tätort. Byggnader av lantlig karak-
tär, ibland hela gårdar, har inkor-
porerats i samhället allt eftersom 
det har expanderat och förtätats. 
Vad gäller gårdarna är det i många 
fall endast bostadshuset som finns 
kvar idag, och ofta i ett så föränd-
rat skick att den lantliga karaktären 
har gått förlorad. En annan typ av 
lantbebyggelse är de så kallade 
gatehusen, hus som ofta låg utmed 
landsvägarna och där lantbruks-
arbetare, hantverkare och andra 
utan jordegendomar bodde. Vid de 
gamla landsvägarna Västkustvägen 
och Lundavägen har det funnits 
bebyggelse av denna karaktär, och 
enstaka hus finns bevarade.

Närheten och kontakten med 
havet är viktig i Bjärred och strand-
linjen är ett betydelsefullt grön-
stråk. Strandpromenaden leder 
utmed kusten ända upp till Lödde 
ås mynning. Bebyggelsen i Löd-
desnäs sträcker sig inte ända fram 
till strandlinjen, utan strandäng-
arna har lämnats obebyggda som 
grönytor.

Dagens Borgeby ligger alldeles 
nordost om Bjärred, utmed Norra 
Västkustvägen. Före Laga skiftet i 
Borgeby socken 1859-60 låg dock 

byn vid Borgeby kyrka och Bor-
geby slott. Vid skiftet placerades 
socknens fattighus och skola invid 
landsvägen en bit söder om den 
gamla byn. Här fanns vid denna 
tid ingen annan bebyggelse, men 
under slutet av 1800-talet växte ett 
samhälle fram. Bebyggelsen bestod 
till stor del av gatehus. Den här be- 
byggelsen finns bitvis bevarad, men 
Borgeby består idag till stor del av 
villor från det sena 1900-talet.

En del av tävlingsområdet ligger 
inom område utpekat som en miljö 
med kulturvärden att värna i Lom-
ma kommuns kulturmiljöprogram.

Att beakta för de tävlande:

Riktlinjerna i Lomma kommuns 
kulturmiljöprogram (KMP) ska 
beaktas. Läs mer i bilaga 4 Lom-
ma kommuns kulturmiljöprogram 
(avgränsningen i KMP finns som ett 
lager i bilaga 16). 

Fornlämningar
Inom tävlingsområdet finns ett 
antal kända fornlämningar. Ingen 
av dessa bedöms vara av den bety-
delsen att de inte kan tas bort. Läs 
mer i bilaga 5 Arkeologisk utred-
ning steg 1 (avgränsningen finns 
som ett lager i bilaga16).

Förutsättningar
Långa bryggan och kallbadhuset i Bjärred.
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Topografi och landskapsbild
Tävlingsområdet ligger i ett relativt 
flackt landskap med höjder på 6-11 
meter över havet med en lågpunkt i 
Domedejla mosse. I det flacka land-
skapet saknas tydliga landmärken 
i form av byggnader utan det är de 
gröna inslagen/elementen i form av 
Plommonskogen, Domedejla mosse 

och träden runt Otto Pers gård som 
utgör landmärken (höjder finns som 
ett lager i bilaga 16).

Gröna och blå strukturer
Tävlingsområdet utgörs till stor 
del av naturområden med naturre-
servatet Domedejla mosse i norr, 
Plommonskogen i väster, det så 

kallade kompensationsområdet (se 
närmare förklaring nedan) i söder 
och åkermark. Domedejla mosse 
är ett litet skogs- och våtmarks-
område mellan Bjärred tätort och 
Borgeby och består av vildvuxen 
skog, manshöga örter och min-
dre vattensamlingar. I början av 
1900-talet fanns en liten grund sjö, 

1.Domedejla mosse. 2. Plommonskogen. 3. Kompensationsområde. Övriga områden är utpekade som grönområden i Lomma kommuns 
naturmiljöprogram, läs mer bilaga 3.

Lödde å.
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som försvann när området dikades 
ut under 1930-talet. Plommonsko-
gen ligger mellan Bjärred och 
Borgeby längs Västanvägen och är 
ett litet smalt område med varierad 
växtlighet. Den södra delen består 
av gräsbevuxna gläntor som ramas 
in av ekar och fruktträd. Den norra 
delen har en del äldre träd och här 

finns ett stort inslag av trädgårds-
växter. I norra delen finns även en 
mindre vattensamling. Domedejla 
mosse, som är ett beslutat naturre-
servat med gällande reservatsföre-
skrifter och Plommonskogen som i 
sin helhet kommer att omvandlas 
till naturreservat ska inte förändras 
i utbredning eller inriktning. Om-

rådet har förmodligen ett förflutet 
som trädgård. Läs mer i bilaga 3 
Naturmiljöprogram och bilaga 6 
Naturreservat Domedejla mosse.

I tävlingsområdet finns blå struk-
turer i form av en damm i kompen-
sationsområdet och en damm norr 
om Österleden (för utbredning se 

Orienteringskarta. För tävlingsområdets utbredning se sid  8 och lager i bilaga 16.
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lager i bilaga 10 utdrag ur baskar-
tan samt höjder, lager i bilaga 16). 
För hydrologiska förhållanden, 
vattenförvaltning, avrinningsområ-
den, markförhållanden med mera, 
läs på www.vattenatlas.se.

Lomma kommun använder sig av 
balanseringsprincipen som är en 
metod som ska användas i explo-
ateringsprocessen för att uppnå 
god hushållning med naturresurser 
enligt beslut av kommunstyrelsen 
2014-06-18. Kompensationsbe-
greppet inbegriper ekosystem-
tjänster och alla fysiska förändring-
ar som påverkar ekosystemtjänster 
negativt ska kompenseras. Balan-
seringsprincipens steg innebär att 
man i första hand ska undvika, 
i andra hand minimera, i tredje 
hand kompensera inom områ-
det och i sista hand kompensera 
utanför området. Såväl areal som 
funktion och kvalitet av förlorad 
grönstruktur ska kompenseras. Om 
inte arealen ryms inom planen ska 
kompensation ske på annan plats 
i kommunen. Med funktion och 
kvalitet avses de ekosystemtjänster 
och den biologiska mångfald som 
idag kunde rymts inom ytan.

Att beakta för de tävlande:

Då Lomma kommun är en kommun 
utan stora sammanhängande na-

turområden bör dessa funktioner 
förstärkas inom tävlingsområdet. 
De tillägg som görs av till exempel 
parker och grönområden ska kom-
plettera och knyta samman (med t 
ex ekologiska korridorer) befintlig 
struktur och förstärka variationen 
och den biologiska mångfalden 
inom den norra kommundelen. Det 
så kallade kompensationsområdet 
i tävlingsområdets södra del ska i 
allt väsentligt bibehållas vad gäller 
utbredning (se sidan 8). Här ska det 
skapas en ny grön entré till Bjärred 
och Borgeby och stor omsorg bör 
läggas vid denna. 

Närliggande målpunkter

I tävlingsområdets omedelbara 
närhet finns Borgeby fritidsområde 
med fotbollsplaner, tennishall och 
idrottshall, som är en viktig mål-
punkt i den norra kommundelen. 
Inom tävlingsområdet ligger en rad 
målpunkter för utflykt och rekre-
ation såsom Domedejla mosse, 
Plommonskogen och Otto Pers 
gård. Väster om tävlingsområdet, 
nere vid havet, ligger strandområ-
det och naturreservatet vid Gyllins 
ängar. Se kartor sidan 13 och 19.

Att beakta för de tävlande:

Utformningen av tävlingsområdet 
bör knyta an till dessa målpunkter 

och ge möjligheter till ett aktivt liv 
med fokus på de gröna och blå vär-
dena. Att knyta an, förstärka och 
koppla tävlingsområdet till Borgeby 
fritidsområde bör ske som en del 
i arbetet för att få en grön och blå 
samt en idrotts- och friluftslivsin-
riktning på området.

Handel och service
I dagsläget finns den norra kom-
mundelens huvudsakliga centrum 
vid Bjärred centrum där bland an-
nat mataffär finns. Ytterligare viss 
service finns vid korsningen Lunda-
vägen/Norra Västkustvägen.

Att beakta för de tävlande:

Den norra kommundelens huvud-
sakliga centrum ska finnas kvar vid 
Bjärred centrum. Inom tävlings-
området bör det skapas flexibla 
lokaler som ger möjlighet för viss 
verksamhet.

Kollektivtrafik
Hållplatser för kollektivtrafik finns 
i dagsläget vid korsningen Löd-
desnäsvägen/Västanvägen vid 
Plommonskogen och vid Bjärred 
centrum. I Lomma kommuns över-
siktsplan finns ett reservat för kol-
lektivtrafik utpekat längs Västanvä-
gen och Fjelievägen (avgränsningen 
finns som ett lager i bilaga 16).

Stranden i Bjärred.

http://www.vattenatlas.se
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Att beakta för de tävlande:
 

I tävlingsförslagen bör det finnas 
utrymme för innovativa och ny-
tänkande lösningar för framförallt 
det kollektiva resandet inklu-
derande resmönster samt håll-
platslägen/station för busstrafik 
eller annan alternativ lösning. En 
ny pendeltågsstation i Flädie by, 
som finns med i Lomma kommuns 
översiktsplan, skulle ge betydligt 
förkortade restider till Malmö och 
Köpenhamn söderut och norrut 
till Kävlinge och Helsingborg vilket 
ställer nya krav på hållbara förbin-
delser österut. 
 
Gång- och cykeltrafik
Befintliga passager för gång- och 
cykeltrafik sker i plan förutom 
gång- och cykelpassagen under 
Österleden.  

Att beakta för de tävlande:

Tillkommande korsningar för gåen-
de och cyklister kommer att ske i 
plan och tävlingsområdet ska kopp-
las till omkringliggande områden 
och gång- och cykelvägar. Likaså 
ska tävlingsområdet knytas sam-
man med den planerade tågsta-
tionen i Flädie. Fokus ska vara på 
de som går, cyklar och reser med 
kollektivtrafik. Läs mer i bilaga 7 
Cykelplan för Lomma kommun och 

bilaga 9 Strategi för ökad gång- och 
cykeltrafik i Lomma kommun.

Trafik
I dagsläget är Fjelievägen, Öster-
leden, Norra Västkustvägen och 
Västanvägen utformade som vägar 
med fokus på god framkomlighet 
för bilister och till viss del kollektiv-
trafik. Vägarna är raka, breda och 
saknar ofta intilliggande gång- och 
cykelvägar. Fjelievägen trafikeras av 
5 000 fordon/dygn, Österleden av 5 
800 fordon/dygn, Norra Västkustvä-
gen genom Borgeby av 900 fordon/
dygn, Norra Västkustvägen genom 
Bjärred av 7 000 fordon/dygn och 
Västanvägen av 5 000 fordon/dygn.

En utgångspunkt i utvecklingen av 
området är att miljöpåverkan av 
transporter ska minska och Lomma 
kommun är med i arbetet Fossil-
bränslefritt Skåne 2020. Läs mer på 
http://www.klimatsamverkanskane.
se/projekt/100-fossilbransle-
fritt-skane-2020

Att beakta för de tävlande:

Befintlig infrastruktur ska i allt 
väsentligt bibehållas det vill säga 
Västanvägen, Fjelievägen, Norra 
Västkustvägen och Österleden ska 
i huvudsak ligga kvar i befintligt 
läge. En översyn bör dock ske av 

hur dessa vägar kopplas samman 
för att skapa en attraktiv, tillgäng-
lig och säker entré till de centrala 
delarna av Bjärred. Vidare bör 
lösningen ge möjligheter att knyta 
samman Borgeby och det nya 
området med Bjärred centrum 
med bebyggelse. Barriäreffekten 
som Löddesnäsvägen, Österleden, 
Västanvägen och Fjelievägen utgör 
idag bör bearbetas i tävlingsförsla-
get och en lösning som integrerar 
de olika kommundelarna med var-
andra tas fram. Befintliga vägar bör 
formas om till gator med en om-
sorgsfull gestaltning med grönska 
och ytor för öppen dagvattenhan-
tering. Kollektivtrafikanter, cyklis-
ter och fotgängare ska prioriteras 
vid planering av området. Läs mer 
i bilaga 8 Trafiksäkerhetsplan samt 
bilaga 9 Strategi för ökad gång- och 
cykeltrafik för Lomma kommun.

Parkering
I tävlingsområdet krävs, i ett sena-
re skede, en särskild utredning för 
att se över möjligheter för bland 
annat bilpoolslösningar.

Att beakta för de tävlande:

Bilen ska underordnas kollektivtra-
fik, gång och cykel. Gemensamma 
anläggningar bör kompletteras 
med till exempel bilpoolslösningar 
och möjlighet till parkeringsköp.  

Lomma hamn.

http://www.klimatsamverkanskane.se/projekt/100-fossilbranslefritt-skane-2020
http://www.klimatsamverkanskane.se/projekt/100-fossilbranslefritt-skane-2020
http://www.klimatsamverkanskane.se/projekt/100-fossilbranslefritt-skane-2020
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Tillgänglighet
För besökande till Borgeby fri-
tidsområde finns parkeringsmöj-
ligheter i direkt anslutning till 
anläggningen. För besökande 
till Domedejla mosse och Plom-
monskogen finns möjlighet att 
parkera vid Rutsborgskolan. Inne i 
Domedejla finns anlagda gångvä-
gar och stigar medan det i Plom-
monskogen endast finns stigar.

Att beakta för de tävlande:

Tävlingsområdet ska vara inbju-
dande och tillgängligt för alla 
oavsett funktionsförmåga vilket 
innebär att stråk och platser ska 
utformas med ett genomgående 
tillgänglighetstänk.

Kommunala behov av 
lokaler
I dagsläget finns Rutsborgskolan 
(f–9) och Löddesnässkolan (f–6) 
i närområdet och i Bjärred och 
Borgeby finns 10 förskolor av varie-
rande storlek. Närmaste äldrebo-
ende är Jonasgården och det ligger 
söder om Bjärred centrum, där 
finns också ett korttidsboende. Se 
karta sid 15.

Att beakta för de tävlande:

Inom tävlingsområdet ska det 
finnas plats för en förskola (med 
åtta avdelningar) cirka 1000 kvm i 
byggnadsyta i 2 plan. Till förskolan 
ska det finnas minst 6500 kvm/
friyta (40 kvm friyta/barn) samt 
ytterligare 1500 kvm för parkering, 
angöring och miljöhus. Det ska 
även finnas ett äldreboende (36 
lägenheter) cirka 1 000 kvm i bygg-
nadsyta i 3 plan med tillhörande 
friyta, yta för parkering, angöring 
och miljöhus.

Övriga eventuella behov  som 
behövs för att skapa en levande 
stadsdel bör kunna integreras inom 
tillkommande bebyggelsestruktur.  

Dagvatten 
I tävlingsområdet finns två dam-
mar som ska vara kvar (dammarnas 
utbredning finns som ett lager i 
bilaga 10). Den norra dammen har 
en koppling till Domedejla mos-
se. Tävlingsområdet ligger inom 
dikningsföretag. Läs mer på http://
www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/
miljo-och-klimat/vatten-och-vatte-
nanvandning/vattenarkivet/Pages/
df-pa-karta.aspx  

Att beakta för de tävlande:

Dagvattnet ska ses som en resurs i 
området och utnyttjas för att ska-
pa intressanta miljöer och innova-
tiva lösningar som kan ge området 
mervärden i form av ökade upp-
levelser men också ökad biologisk 
mångfald. Dagvattenhanteringen 
ska präglas av långsiktig hållbar-
het. Funktionella och visuella dag-
vattenlösningar är av hög vikt för 
området då visionen är att skapa 
en grön och blå stadsdel. Läs mer 
på www.vattenatlas.se

Vatten och spillvatten
Området ska anslutas till Lomma 
kommuns vatten, spill- och dag-
vattennät och nya ledningsstråk 
kommer att anläggas.

Geoteknik
Tävlingsområdet består främst 
av sand, grus och block förutom 
Domedejla mosse som består av 
organiska jordarter och kompensa-
tionsområdet som består av lera. 
Läs mer på www.sgu.se 

Domedejla mosse.

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/df-pa-karta.aspx 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/df-pa-karta.aspx 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/df-pa-karta.aspx 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/df-pa-karta.aspx 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenarkivet/Pages/df-pa-karta.aspx 
http://www.vattenatlas.se
http://www.sgu.se
http:// www.sgu.se  
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Tidplan
Innan exploatering kan påbörjas 
krävs framtagande av nya de-
taljplaner och med tanke på områ-
dets storlek bör planarbetet före-
gås av ett planprogram med fokus 

på de övergripande strukturerna. 
En detaljplaneprocess beräknas ta 
cirka 1½–2år och en planprograms-
process likaså. En framtida utbygg-
nad kommer att ske etappvis under 

en tidsperiod om ca 20 år. Läs mer 
om etappindelning under rubriken 
”Program för platsen”. 

Trafikbuller
Enligt översiktligt genomförd bulle-
rutredning klarar sig de inre delarna 
från buller medan områden närmast 
vägarna delvis är bullerutsatta. Läs 
mer i bilaga 11 Bullerutredning.

Att beakta för de tävlande:

Bebyggelse, framförallt närmast 
kollektivtrafiksreservatet, ska ut-
formas med skyddade utemiljöer. 

Avfallshantering
Avfallshantering inom Lomma 

kommun sköts av Sysav med fler-
fackskärl.

Att beakta för de tävlande:

Avfallshantering inom tävlings-
området ska präglas av hållbara, 
innovativa och framtidsinriktade 
lösningar.

Markägoförhållanden
Kommunalt markägande redovisas 
i bilaga 16. Inom tävlingsområdet 
finns fem större privata obebyggda 
fastigheter samt ytterligare ett an-
tal bebyggda fastigheter av varie-

rande storlek där en viss förtätning 
kan vara aktuell.

Att beakta för de tävlande:

Markägoförhållandena bör inte i 
detta skede påverka utformningen 
av tävlingsförslagen. Inom bebygg-
da fastigheter kan en viss förtät-
ning vara aktuell.

Strandstråket.
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Arrangör 
Lomma kommun, samhällsbygg-
nadsförvaltningen, i samarbete 
med Sveriges Arkitekter, anordnar 
en allmän projekttävling om Fram-
tidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun.

Tävlingens form 
Tävlingen genomförs som en all-
män projekttävling enligt 18 kap. 
i lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling (LOU). Efter avslutad 
tävling avser arrangören att för-
handla, utan föregående annonse-
ring, med vinnande förslagsställare 
om fortsatt uppdrag.

Deltagarrätt 
Tävlingen är i enlighet med LOU 
öppen för alla, oavsett nationalitet.

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns 
gemensamma tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekter-
nas, ingenjörernas och konstnärer-
nas verksamhetsfält” från 2016.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges 
Arkitekters rekommendation kring 
sekretess vid arkitekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. 
Att uppmärksamma för tävlingsdel-
tagare:

De tävlande uppmärksammas på 
att de förbinder sig att inte röja 
sitt deltagande i arkitekttävlingen 
i enlighet med Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 
stycket om absolut anbudssekre-
tess, vilket gäller fram till dess att 
tilldelningsbeslut har delgivits. 
Sekretessen bryts efter tilldelnings-

beslut, det vill säga efter beslut om 
vinnare i projekttävlingen.
 
Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlings-
språk är svenska. Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska. 

Tävlingsarvode
Den totala prissumman är 
1 000 000 SEK exkl. moms. Vinnan-
de förslag erhåller en prissumma 
om 500 000 SEK. Resterande priss-
umma fördelas enligt juryns beslut 
mellan övriga pristagare. 

Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att förhandla 
med förslagsställarna av vinnande 
förslag om uppdraget att ta fram 
planeringsunderlag för ett kom-
mande planarbete. Till exempel 
underlag till planprogram alterna-
tivt detaljplan och/eller fortsatta 
strukturskisser. Finner arrangören 
skäl att frångå juryns rekommenda-
tion ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. Om tävlingen efter, 
trots att erforderliga beslut fattats, 
två år ännu inte har lett till upp-
drag för, eller inledda förhandlingar 
med, vinnaren tillkommer det den-
ne ytterligare en ersättning mot-
svarande förstapriset. Om Lomma 
kommun inte anser att vinnaren 
har erforderliga erfarenheter och 
resurser att handha uppdraget 
lämnas det till denne i samarbete 
med en mer erfaren fackman, vald 
av vinnaren själv och godkänd av 
Lomma kommun.

Om parter ej kan enas om vill-
kor för fortsatt projektering äger 
byggherren rätt att, i samråd med 
jury och med Sveriges Arkitekter, 
förhandla med andrapristagaren.

Tidplan för tävlingen
• Tävlingen startar: 2018-05-02

• Sista dag för frågor i samband 
med tävlingen: 2018-08-09

• Sista dag för svar i samband med 
tävlingen: 2018-08-16

• Sista dag för inlämning av täv-
lingsförslag: 2018-09-13

• Tillkännagivande av juryns be-
slut: 2018-12-13 

Svarsuppehåll vecka 26–31

Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedö-
mas av en jury bestående av 9 per-
soner, dels 5 representanter från 
kommunstyrelsens arbetsutskott 
(KSAU) och dels 2 representanter 
från samhällsbyggnadsförvaltning-
en samt 2 ledamöter utsedda av 
Sveriges Arkitekter:

• Anders Berngarn, KSAU 
kommunstyrelsens 
ordförande 

• Robert Wenglén, KSAU vice 
ordförande

• Christian Idström, KSAU ledamot

• Remco Andersson, KSAU 
ledamot

• Lisa Bäck, KSAU ledamot

• Lovisa Liljenberg, Stadsarkitekt, 
tf planeringschef Lomma 
kommun

• Linnea Qvarnström  
Planarkitekt, Lomma kommun

• Åsa von Malortie, Sydväst 
arkitektur och landskap

• Jens Arnfred, Kanalen

Tävlingstekniska bestämmelser
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Juryn kommer i förekommande 
fall att rådfråga ytterligare 
sakkunnig expertis avseende 
frågor som till exempel hållbarhet, 
naturmiljö, genomförandefrågor 
och infrastrukturfrågor. 

Tävlingssekreterare: Arkitekt SAR/
MSA Julia Hertzman, Sveriges Arki-
tekter.

Tävlingsfunktionär: Marie Palm-
kvist, upphandlingsstrateg Lomma 
kommun.

Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska 
ställas till tävlingsfunktionären 
via Tendsign senast 2018-08-09. 
Frågorna ska vara tävlingsfunktio-
nären tillhanda senast 2018-08-
09. Svar på frågor (avidentifiera-
de) delges samtliga tävlande via 
Tendsign senast 2018-08-16. Märk 
all korrespondens med Framtidens 
Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun. All kommunikation sker 
via Tendsign.

Programhandlingar
Detta program

Bilagor:
Bilaga 1:  Lomma kommuns 

översiktsplan
Bilaga 2:  Ortsanalys 

Bjärred-Borgeby
Bilaga 3: Lomma kommuns 

naturmiljöprogram
Bilaga 4:   Lomma kommuns  

kulturmiljöprogram
Bilaga 5:   Arkeologisk utredning 

steg 1
Bilaga 6:   Naturreservatet  

Domedejla mosse
Bilaga 7:   Cykelplan för Lomma 

kommun
Bilaga 8:   Trafiksäkerhetsplan för 

Lomma kommun
Bilaga 9:   Strategi för ökad 

gång- och cykeltrafik i 
Lomma kommun

Bilaga 10: Utdrag ur baskartan

Bilaga 11: Bullerutredning

Bilaga 12: Flygfoto för foto- 
montage

Bilaga 13: Film över närområdet

Bilaga 14:  Fotografier från platsen

Bilaga 15: Ortofoto 2016 

Bilaga 16: Dwg fil med lager för:
• tävlingsområdet
• område utpekat i  
 naturmiljöprogram  
 (bland annat Dome- 
 dejla mosse, Plom- 
 monskogen, kom- 
 pensationsområde  
 och gröna korrido- 
 rer)
• reservat för kollek- 
 tivtrafik
• områden utpekat i  
 kulturmiljöprogram
• Kommunägd mark

Bilaga 17: Lagerlista baskarta

Alla bilagor finns tillgängliga via 
Tendesign

Inlämningskrav 
• Text som omfattar motivering av 

ställningstaganden som gjorts i 
förslaget och beskrivning av hur 
tävlingsbidraget bidrar till att 
uppnå vision och mål för tävling-
en. Det avgränsade tävlingsom-
rådet ska redovisas som en del 
av den större helheten, Bjärred, 
Borgeby och Flädie by mm. Valfri 
skala. 

• Redovisning av analys över 
området – valfritt antal figurer/
diagram/volymstudier

• Strukturredovisning över blåa 
och gröna strukturer, g/c- nät 
och vägnät. Redovisas både på 
planch samt i dwg format i kom-
munens kordinatsystem SWEREF 
991330

• Schematisk redovisning av  ut-
byggnadsordning med figur och 
text

• Översiktlig sammanställning av 
ytor BYA och BTA

• Situationsplan, skala 1:3 000 
Redovisas både på planch samt i 
dwg format i kommunens kordi-
natsystem SWEREF 991330

• Valfritt antal utvalda planer, 
platsbildningar, skala 1:400 samt 
sektioner i samma skala samt 
valfritt antal utsnitt i plan/sektio-
ner i valfri skala

• Volymstudie över området, 
monterat på flygfoto, bilaga 12

• Minst 2 stycken ytterligare 
valfria perspektiv/fotomontage 
från valfri plats

Övrigt material som skickas in kom-
mer ej att tas upp till bedömning. 

Tävlingsförslag  
– redovisning
Allt inlämnat material, såväl digitalt 
som analogt, ska vara rensat på all 
spårbar information om upphovs-
man och liknande för att garantera 
full anonymitet. Samtliga planscher 
och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med 
ett motto. Bidragen skickas/lämnas 
in tillsammans med ett slutet ku-
vert med en namnsedel där förs-
lagsställaren redovisas (med namn, 
titel, kontaktuppgifter samt medar-
betare och deras roll i projekt). 

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på 
planscher i stående A1-format och 
får omfatta högst 4 planscher, num- 
rerade 1–4 och monterade på styvt 
underlag. Planscherna kan komma 
att ställas ut för allmänheten. 

Digitalt format
Samtliga planscher och namnse-
del ska även lämnas in digitalt via 
Tendsign. Planscherna ska tillhan-
dahållas i två versioner, en med hög 
upplösning och en för webbpublice-
ring. Varje fil består av en flersidig 
PDF, namngiven med förslagets 
motto. Den ska kunna skrivas ut i 
full skala och A3 till juryn.  All text 
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på planscherna ska vara läsbar i 
A3-format. Observera att maxstor-
lek på dokument som kan laddas 
upp i Tendsign är 50 MB. 
Den andra PDF-filen ska fungera för 
webbpublicering och vara max 8 MB. 

Inlämning
Tävlingsförslag och ifyllt namnse-
delformulär ska lämnas in elektro-
niskt via Tendsign senast 2018-09-
13 för att tas upp till bedömning. 
Som stöd för bedömningen ska 
tävlingsförslag och namnsedel 
även skickas i fysiskt format via 
post eller budbefordran samma 
dag som anbuden lämnas in via 
Tendsign, det vill säga med post-
stämpel senast 2018-09-13. Förslag 
som skickats med post denna dag, 
men som ankommer tävlingsfunk-
tionären mer än fem dagar senare, 
tas inte upp till bedömning.

Tävlingsförslagen ska skickas/läm-
nas till nedanstående adress:
Besöksadress/adress för bud: 

Kommunstyrelsen, 234 81 Lomma

Tävlingsförslagen (monterade plan-
scher med motto) kan även lämnas 
direkt till kontaktcenter på Hamn-
gatan 3 234 31 Lomma. Även för 
leverans med bud används denna 
adress. Behöriga tjänstemän att ta 
emot anbudshandlingar är kom-
munvägledarna.

Kontaktcenter är normalt beman-
nad måndag, onsdag och torsdag 
08.00-16.30, tisdagar 08.00-18.00 
och fredagar 08.00-15.00. För 
förslag som lämnas direkt till 
Kontaktcenter utlämnas kvitto som 
bekräftar att förslaget tagits emot 
av Kontaktcenter.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas 
utifrån följande kriterier, utan 
inbördes ordning, samt utifrån de 

krav och önskemål som ställts i 
programmet och dess bilagor. Hur 
väl tävlingsförslaget tillgodoser de 
behov som beskrivs i tävlingspro-
grammet och dess bilagor i fråga 
om innehåll, samband och funktion 
med särskilt fokus på attraktivitet, 
hållbarhet och innovation.

Arkitektur och gestaltning 
• Hur väl förslaget bottnar i ett 

starkt koncept med ett tydligt 
uttryck som genomsyrar hela 
förslaget.

• Hur väl tävlingsförslagets ut-
formning samspelar med sin om-
givning och ges en tydlig egen 
identitet.

• Hur väl tävlingsförslaget tar till-
vara och stärker platsens befint-
liga kvaliteter.

• Hur väl tävlingsförslaget bidrar 
till en stimulerande miljö för alla 
sinnen.

• Hur väl tävlingsförslaget presen-
terar en välkomnande entré till 
Bjärred.

Funktion
• Hur väl tävlingsförslaget fung-

erar avseende orienterbarhet, 
logistik, framkomlighet och 
flöden inom och i anslutning till 
området.

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

• Hur väl tävlingsförslaget bi-
drar till samnyttjande av ytor, 
mångfunktionella ytor och sam-
utnyttjande av gemensamma 
funktioner.

Hållbarhet 
• Hur väl tävlingsförslaget visar 

på möjligheter för en långsik-
tigt hållbar samhällsutveckling 
gällande ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet.

• Hur robust tävlingsförslaget är 
att möta kommande klimatför-
ändringar, klimatanpassning och 
klimatkompensering.

• Hur väl tävlingsförslaget bidrar 
till biologisk mångfald och möj-
liggör för ekosystemtjänster.

• Hur väl tävlingsförslaget redo-
visar 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 för-

ändrade behov i framtiden. 

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

• Hur väl tävlingsförslagets redo-
visade etappindelning bedöms 
underlätta genomförandet av 
projektet

Genomförbarhet
• Hur sannolikt det är att tävlings-

förslaget bedöms kunna genom-
föras.

• Hur väl tävlingsförslagets ut-
formning bedöms fungera för 
framtida förvaltning avseende 
skötsel och underhåll.

• Hur tävlingsförslaget ser till livs-
cykelperspektivet.

• Hur väl tävlingsförslaget be-
döms spara resurser genom att 
tillvarata och stärka kvalitéer i 
befintliga strukturer. 

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kan under be-
dömningstiden komma att ställas 
ut, anonymt, av arrangören. Juryns 
utlåtande kommer att publiceras i 
samband med att tävlingsresultatet 
offentliggörs. Resultatet av tävling-
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en offentliggörs på Sveriges Arki-
tekters hemsida, www.arkitekt.se, 
i upphandlingsdatabasen Tendsign 
samt på www.lomma.se. 

Sveriges Arkitekter och arrangören 
äger rätt att publicera samtliga 
tävlingsförslag på sina hemsidor 
samt i tidningarna Arkitekten och 
Arkitektur.

Ägande, nyttjande- och 
upprättshovsrätt 

Arrangören innehar den materiella 
äganderätten till tävlingsförslagen. 
Förslagsställarna innehar upphovs-
rätten och behåller nyttjanderätten  
till sina förslag. Direkt nyttjande av  

förslag, helt eller i väsentliga delar, 
kan ske först efter avtal mellan 
förslagsställarna och arrangören/
byggherren. Arrangören har dock 
rätt att i projektet dra nytta av det 
samlade tävlingsresultatet och 
idéer från samtliga tävlingsförslag 
förutsatt att det inte strider mot 
svensk lag om upphovsrätt. Ar-
rangören och Sveriges Arkitekter 
äger rätt att publicera förslagen i 
tryckt form och digitalt samt för 
utställning utan särskild ersättning 
till förslagsställarna. All publice-
ring efter anonymitetens brytande 
kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn, innan dess 
med förslagets motto.

Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att retur-
neras.

Tävlingsprogrammets  
godkännande

Detta program är upprättat i 
enlighet med byggsektorns gemen-
samma ”Tävlingsregler för svens-
ka tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 2016”. Program-
met och tillhörande bilagor är 
godkända av juryns ledamöter.
Ur tävlingsteknisk synpunkt är 
tävlingsprogrammet granskat och 
godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 

Anders Berngarn   
KSAU kommunstyrelsens ordförande

Robert Wenglén   
KSAU vice ordförande

Christian Idström   
KSAU ledamot

Remco Andersson  
KSAU ledamot

Lisa Bäck   
KSAU ledamot

Lovisa Liljenberg   
Stadsarkitekt, tf planeringschef,  
Lomma kommun 

Linnea Qvarnström  
Planeringsarkitekt FPR/MSA, 
planarkitekt Lomma kommun 

Åsa von Malortie
Lanskapsarkitekt LAR/MSA, 
Sydväst arkitektur och landskap

Jens Anfred   
Arkitekt maa, 
Kanalen




