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KS AU § 210   KS KF/2017:26 - 219 
 
 

Tilldelningsbeslut i den allmänna projekttävlingen för ”Framtidens 
Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun” 

 
 

Ärendebeskrivning 
Planledningsgruppen uppdrog 2017-10-11, § 32, till samhällsbyggnadsförvaltningen att 
arbeta vidare med utvecklingen av området mellan Bjärred och Borgeby inom ramen 
för ny detaljplanering och att som en del av detta arbete utlysa en arkitekttävling.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07, § 11, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att godkänna tävlingsprogram och att utse jury för arkitekttävlingen. 
Kommunstyrelsen beslutade vidare att arbetsutskottet ska utgöra politisk styrgrupp 
för tävlingen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-25, § 71, att godkänna förslag till 
tävlingsprogram för allmän projekttävling om "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i 
Lomma kommun". Tävlingen ska genomföras som en allmän projekttävling enligt 18 
kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Tävlingstekniska bestämmelser 
framgår av det godkända tävlingsprogrammet. 
  
Arbetsutskottet har beslutat att tävlingsförslagen ska bedömas av en jury bestående 
av 9 personer, dels 5 representanter för dåvarande kommunstyrelsens arbetsutskott, 
nämligen Anders Berngarn, Robert Wenglén, Christian ldström, Remco Andersson och 
Lisa bäck, dels 2 representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen, nämligen Lovisa 
Liljenberg och Linnea Qvarnström, och två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter 
(SAR), Åsa von Malortie och Jens Arnfred. 
 
Den allmänna projekttävlingen startade 2018-05-02 och sista dag för inlämning av 
tävlingsförslag var 2018-09-13. När tiden för tävlingen avslutats hade 61 förslag 
inkommit. Dessa finns tillgängliga i sin helhet på Sveriges arkitekters hemsida och 
Lomma kommuns hemsida. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-24, § 164, att inrätta en politisk 
referensgrupp för arkitekttävlingen "Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma 
kommun" bestående av en ledamot per politiskt parti som är representerat i 
kommunfullmäktige. Utöver dessa ledamöter beslutade arbetsutskottet att 
kommunstyrelsens ordförande ska ingå i referensgruppen som 
ordförande/sammankallande. 
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Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-21, § 170, att bemyndiga kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fatta beslut om tilldelning i ärendet gällande allmän projekttävling 
för "Framtidens Bjärred - en ny stadsdel i Lomma kommun". 

 
Juryn fattade 2018-11-30 beslut om vinnare och övriga pristagare i enlighet med 
följande: 
 
1:a pris 500 tkr: 
Nr 15 Bjärreds vångar, Arkitema Architects 
 
Delad 2:a pris 200 tkr vardera till: 
Nr 6 Tun, Kjellgren Kaminsky Architecture Aktiebolag och Mareld Landskapsarkitekter 
Nr 58 Den gröna skärgården, Team Bjarred, LOA.ac 
 
Hedersomnämnande 25 tkr/var:  
Nr 11 En sammanbindning av stad och land, Draw by Reseke Andersen IVS 
Nr 14 Et Ölandskap, DSA Ark Studio 
Nr 40 Gårdarna, Jonas Tjäder 
Nr 47 Bjärred är så kollektivt, Edit/Atelier AS 
 
Motivering och omdömen framgår av föreliggande juryutlåtande. 
 
Juryn föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela Arkitema Architects, för förslag nr 
15 Bjärreds vångar, rätten att förhandla om vidare uppdrag, i enlighet med juryns 
beslut om vinnare i föreliggande juryutlåtande. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-12-18 från tf. planeringschef och planarkitekt 
‒ Bilaga: Juryutlåtande ”Framtidens Bjärred – en ny stadsdel i Lomma kommun” 
 
Överläggning 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att Arkitema Architects tilldelas, för förslag nr 15 Bjärreds vångar, rätten att 
förhandla om vidare uppdrag, i enlighet med juryns beslut om vinnare i föreliggande 
jurysutlåtande. 
 
Jerry Ahlström (M), Christian Idström (M), Remco Andersson (L) och Lisa Bäck (S) yrkar 
bifall till ordförandens yrkande. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Arkitema Architects tilldelas, för förslag nr 15 Bjärreds vångar, rätten att förhandla 

om vidare uppdrag, i enlighet med juryns beslut om vinnare i föreliggande 
juryutlåtande. 

 
______________________ 
 
Sändlista  


