
BJÄRREDS VÅNGAR



Hålltider

18.00 Välkommen!

Information om Bjärreds vångar

18:45 Paus

En bensträckare

19.00 Frågestund

20.00 Tack för idag!



Innehåll i presentationen

• Bakgrund 

• Varför tillväxt och varför här?

• Vad händer nu?

• Hur kan jag påverka?



Bakgrund



Antagen översiktsplan 2022-03-03

Bjärreds vångar utpekat som möjligt

utbyggnadsområde

Översiktsplan 2020-2030



Vision

Att skapa en plats som 
kombinerar naturlandskapet 
med en attraktiv och levande 
boendemiljö som tar 
utgångspunkt i Bjärreds gröna 
identitet och utvecklar och 
bygger vidare på det unika i 
området.

Ledord för projektet ska vara 
attraktiv, hållbar och 
innovativ.



Arkitekttävling

2018 utlystes en arkitekttävling 
där förslaget Bjärreds vångar 
av Arkitema architects
utsågs som vinnare.



Arkitekttävling



Planuppdrag för Etapp 1

➢ Ca 400 bostäder, kommunala funktioner, 
lokaler för handel och kontor

➢ Kommunen äger ca 10% av marken

Kommande etapper
➢ Bostäder, kommunala funktioner, lokaler för 

handel och kontor
➢ Kommunen äger mer av marken

Ca 900 bostäder totalt 
Beräknas stå klart 2040



Varför tillväxt och varför här?



• Pågående urbanisering –
Lomma kommun belägen i 
en nationell tillväxtkärna

• Bostadsbrist i landet, 
regionen och kommunen

• Beståndet matchar inte 
efterfrågan och behov

• Demografi – andelen äldre 
ökar, befolkningen minskar

• Försörjningskvoter 

• Begränsat underlag för t ex 
service och kollektivtrafik

Varför behövs tillväxt?



• För att Bjärred är 
fantastiskt! Lugnt, 
småskaligt och grönt 
nära hav, natur, land 
och stad. 

• För att servicen och 
kollektivtrafiken har 
störst behov av underlag 
här

Varför i Bjärred?



• För att bostadsutbudet 
är mest homogent här 
och behoven av t ex 
lämpligt boende för 
äldre störst

• För att Lomma har stått 
för stor del av tillväxten 
under många år och 
möjligheterna att 
förtäta i Lomma är 
begränsade



• För att Bjärred ligger bättre till än andra 
delar av kommunen, avseende 
klimatförändringar

• Rött = under 3 m ö h

• Grönt = över 4 m ö h



Varför just här?

Centralt i tätortsklustret 
vilket medför:
• Möjlighet till blandad 

bebyggelse och god 
kollektivtrafikförsörjning

• Goda förutsättningar att 
lokalisera ny kommunal 
service och 
centrumfunktioner

Bedöms rimligt, i detta läget, 
att ianspråkta 
jordbruksmarken med klok 
markutnyttjandegrad



Vad händer nu?



Tävlingsförslaget 
omarbetats till 
samrådsförslag 

Bearbetning av 
tävlingsförslag



Vildmarksstråket



Förslaget innehåller olika 
karaktärsområden 
(inzomning etapp 1)

• Vildmarkshusen (blått)

• Odlingsvångarna (grönt)

• Bygatukvarteren (gult)



Vildmarkshusen



Odlingsvångarna



Bygatukvarteren



• Den gröna bydelen

• Mobilitet

• Närhet till kollektivtrafik

• Rikt urval av bostadstyper

• Service och mötesplatser

• Kulturmiljö

• Hållbarhet

Detaljplan Etapp 1



Tidplan etapp 1



Representativ demokrati - valda politiker tar majoritetsbeslut i respektive 
nämnder. Påverka genom politikerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar detaljplaneprocessen. Inkomna synpunkter 
vid samråd och granskning besvaras i samrådsredogörelse respektive 
granskningsutlåtande. Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige. De som 
inkommit med synpunkter under samråd eller granskning som ej blivit 
tillgodosedda har möjlighet att överklaga

• planen.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar den efterföljande bygglovsprocessen. 
Möjligt att överklaga. 

Hur kan jag göra min röst hörd?



Samråd planeras bli mellan 
den 25 nov till den 22 dec. 
Under denna period ges 
möjlighet att inkomma med 
skriftliga synpunkter. 

Samrådsmöte planeras hållas 
den 8 december i Bjärred.

Håll utsikt på kommunens 
hemsida och i dagspressen 
där information om samrådet 
kommer att publiceras.

Samråd



Presentation och frågor/svar publiceras på 
lomma.se

Här finns underlag och information:

Projektsida: lomma.se/bjärredsvångar

Begäran av allmänna handlingar: 
info@lomma.se

Kontaktperson: Projektledare 
Eva Dahlgren, eva.dahlgren@lomma.se

Frågor?

mailto:info@lomma.se


TACK!




