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Stor naturbydel på vej nord for Malmø

Et engareal på knap 110.000 m2 skal omdannes til en grøn bydel i den
svenske by Bjärred, nord for Malmø. En netop afgjort konkurrence udskrevet
af Sveriges Arkitekter modtog 61 forslag til projektet, af hvilke Arkitemas
forslag til en ny grøn bæredygtig bydel, vandt.

Nord for Malmø ligger den lille by Bjärred, hvor man netop har afgjort
arkitektkonkurrencen om at omdanne et knap 110.000 m2 stort engareal til et
levende og moderne boligområde helt tæt på naturen, men i pendlerafstand
til Malmø, Lund og København. I det nye område kommer beboerne til at leve
i en meget varieret bebyggelse med dobbelthuse, småhuse, rækkehuse,
punkthuse og lejlighedsbygninger. Ved at bygge de mange typer af boliger, er



målet at skabe et socialt bæredygtigt område med mange forskellige
indbyggere.

”Vores ambition har været at bevare og videreudvikle det unikke område. Ved
at tilpasse boligområderne til flere forskellige situationer, vil vi tilbyde et
stort, varieret udbud af muligheder, hvilket vil tiltrække flere grupper af
beboere,” fortæller Anna Schlyter, kreativ leder på Arkitemas kontor i Malmø.

Bjärreds nye bydel bliver et lokalt forankret område, der helt naturligt bliver
koblet sammen med byens nuværende identitet. Bydelen skal tilbyde en
sund, bæredygtig livsstil med mulighed for at være selvforsynende og i
direkte kontakt med naturen.

En stor del af de eksisterende boliger i Bjärred er placeret ved siden af
naturen i stedet for i naturen. På engen ved Bjärred bliver alle boligerne en
del af landskabet, med direkte adgang til attraktive, grønne rum i form af vild
natur eller grønne lunde.

”Vi vil skabe et sted i Bjärred, der kombinerer en storslået natur med et
attraktivt og levende bymiljø, hvor man bor i landskabet i stedet for ved siden
af det,” siger Anna Schlyter.

Forslaget er tegnet af arkitekter fra Arkitemas kontorer i Malmø og
København.
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Arkitema Architects er grundlagt i Aarhus i 1969 og er i dag Skandinaviens 5.
største og Danmarks største arkitektvirksomhed med over 550 medarbejdere
fordelt på kontorer i København, Aarhus, Oslo, Stockholm og Malmø.
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