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DEN GRÖNA SLINGAN
Den gröna slingan binder ihop de befintliga gröna strukturerna och därmed också 

Bjärred, Borgeby och framtidens Bjärred. Om man följer hela promenaden går man 

genom Domedelja Mosse, längs Lödde Å, Gyllins Engar och ut till Långa bryggan. 

En större park etableras i kompensationsområdet. Om Bjärred växer i framtiden, 

har man lagt grunden till att den gröna slingan kan expandera i takt med att man 

bygger. 
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Framtidens Bjärred ska växa på ett sätt 

som gör Bjärred bättre, inte bara större. 

Vår plan för den nya stadsdelen innebär 

en kontrollerad tillväxt baserad på en 

enkel, tydlig och flexibel struktur och 

med ett långt tidsperspektiv. Strukturen 

kan innehålla ny bebyggelse med olika 

täthet, olika bostadstyper och funktion-

er. Bjärreds nya stadsdel berikar Bjärred 

med variation - områden med olika kar-

aktärer, kvarter med varierade möteplat-

ser och gatorna erbjuder en mångfald av 

offentliga rum.

Planen består av tre huvudelement – den 

urbana gatan, det gröna stråket och gri-

det. Gridet fungerar som ramar för plac-

ering av den nya bebyggelsen. Den urba-

na gatan och det gröna stråket syr ihop 

Borgeby och Bjärred och ger möjlighet 

för nya, uppelvelserika och effektiva 

förbindelser genom området. Gatorna 

skär genom gridet så att det uppstår vari-

ation. Här skapas nya platser som funger-

ar som mötesplatser, samlingsplatser och 

offentliga rum.

Den nya strukturen är igenkännlig men har 

också egen identitet. Viktigt för områdets 

identitet är de olika mötesplatserna, från 

det privata till det offentliga. Mötesplat-

ser gemensamma för de i närområdet 

och för hela byn, som skapar tillhörighet 

och sammanhållning. Den lokala parken 

är mötesplats och identitetsskapande för 

de mindre kvarteren, kvartersparken för 

de större. I hjärtat av den nya stadsdelen 

föreslår vi en aktivitetspark, ett rekrea-

tionsområde för hela grannskapet. Den 

större parken i kompensationsområdet 

kommer att bli en samlingsplats för hela 

Bjärred.

FRAMTIDENS
BJÄRRED
Vi föreslår att Bjärred bör expandera längs 

befintlig infrastruktur mot den planerade 

tågstationen i Flädie

DEN NYA 
SÖMMEN
Det är en målsättning att förbinda de två 

delarna av Bjärred bättre.

BEFINTLIG OCH
NYTT GRID
Bjärred är uppbyggt kring et fungerande 

rutnät. Ett nytt, anpassat rutnät utgör grunden 

för den nya stadsdelen.
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HjärteMÖTESPLATSER
Närpark - möte mellan grannar i kvartalet

Kvartalspark - en större park för flera kvarter

Aktivitetsparken - mötesplatsen i den nya stadsdelen

Naturparken - samlar hela Bjärred

DAGVATTEN
Regnvatten fördröjes i grönstrukturerna mellan 

bebyggelsen och leds via ytliga avrinningsvägar till 

naturliga uppsamlingsplatser. Strukturen planeras 

så att uppsamlingsplatserna kan växa vid stora 

nederbördsmängder.

INFRASTRUKTUR
Vi föreslår bara en ny gata för bilar genom 

tävlingsområdet, söder om Plommonskogen. Den 

och Löddesnäsvägen är de två huvudvägarna inn till 

bostadsområdet. Den viktigaste gång- och cykelvägen 

ligger längs den urbana gatan och det gröna stråket. 

AKTIVITET
Längs det gröna stråket placeras olika felles 

funktioner och aktiviteter, her ligger till exempel 

förskolan. Långs den urbana gatan finns utåtriktad 

verksamhet.

Bostadshus

Felles

Utadriktad

Dammar

Regnvatten

Flom

Det kan byggas högst och tätast längs 

den urbana gatan. Här är det utåtriktade 

funktioner på första plan och huvudsak-

ligen flerfamiljshus. Det gröna stråket 

fungerar som ett rekreationsstråk för hela 

Bjärred, som gör att det alltid är nära till 

naturen. Här placeras sociala funktioner 

som äldreboende och förskola. Förskolan 

är lätt att komma till men samtidigt lig-

ger den mitt i det gröna, så barnen en-

kelt kommer sig ut i naturen, och det är 

viktigt att utformningen uppmuntrar till 

aktiviteter och lek. 

På nordsidan av Norra Västkustvägen 

bidrar den nya bebyggelsen till att vägen 

ändrar karaktär och blir en del av gatus-

trukturen i samhället. Här är man redan 

inne i Bjärred och hastigheten sänks. 

Det etableras flera möjligheter för fot-

gängare och cyklister att korsa vägarna, 

bland annat där det gröna stråket kor-

sar vägen, och med övergångsställe vid 

rondellen. Vid rondellen etableras ett 

torg som bidrar till at vägen blir mer ur-

ban och som fungerar som startpunkt 

för den urbana gatan. Den gröna slingan 

är ett större grepp för hela Bjärred som 

binder ihop de befintliga grönområdena. 

Loopen är 11 kilometer lång och bjuder på 

många rekreationsmöjligheter. Det gröna 

stråket är en genväg genom den gröna 

slingan. Med de nyetablerade funktion-

erna är det et stort utbud av upplevels-

er på vägen genom Bjärred – allt från de 

befintliga natur- och friluftsområdena till 

de mer nyetablerade aktiva funktionerna 

i tävlingsområdet.

DEN URBANA GATAN OCH
DET GRÖNA STRÅKET
Den urbana gatan förbinder de befintliga gatorna i Bjärred och Borgeby. Längs den 

urbana gatan föreslås den högsta och tätaste bebyggelsen. Det gröna stråket bidrar 

till att samla Bjärred. Det fungerar som ett rekreationsståk för hela Bjärred med 

olika aktiviteter. 
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Om så önskas kan den nya stadsdelen 

potentiellt rymma betydligt mer än 900 

bostäder och därmed också förväntad 

tillväxt längre än 20-årsperpektivet. Vårt 

förslag visar 960 nya bostäder, men an-

talet kan med mindre justeringar av ty-

pologi också bli högre. Gridet fungerar 

som en flexibel ram för ny bebyggelse 

- ett mindre kvartal kan bestå av enbart 

flerbostadshus eller av radhus. Här finns 

potential att öka densiteten, utan att 

området blir för hårt utnyttjat. 

Det gröna stråket säkerställer att om-

rådet har tillräckligt med gröna och 

rekreativa värden även om tätheten 

ökas, så utformningen av det området 

blir ett viktigt tema. 

En utveckling av Bjärred genom förtät-

ning medför att service- och fritidsutbu-

det kan förstärkas och att ärenden i stor 

utsträckning kan göras lokalt. Bjärreds 

centrum förbättras genom att det blir 

tillräckligt befolkningsunderlag för att 

etablera extra funktioner. Man förstärk-

er sambandet med nya förbindelser där 

det är behov. Med välfungerande och 

tydliga kopplingar mellan det befintli-

ga och det nya, som utformas med en 

blandning av urbana upplevelser och 

naturupplevelser, kommer det både att 

bli praktiskt och attraktivt att cykla och 

gå i framtidens Bjärred. 

2020 — 2025
2025 — 2030
2030 — 2035
2035 — 2040

Mini golf

Ungdomshus

Fotboll

Växthus

Handtverkar
platsen

Petanque

Värksted

Kontorhotell

Vattenlek

Basketboll 

Parkour 

Cykel-värksted Insekt hotell NATURPARKEN

Utomhusteater

Bikupor

Picknick

Gårdsparken

Koloniträdgårder
Amfi

Elcykel
uthyrning Växthus paviljongen 

Grön marknadsplats 
Äppel kvarteret

Tennis
Långboll

Volleyball

Förskola

Lekplats

Äldreboende
Päron kvarteret 

AKTIVITETSPARKEN

 Aktivitet

 Utbyggnadsordning

BTA

BTA

BYA

BYA

Førskola

 2025-2030

1 300 m2

10 000 m2

2 100 m2

57 300 m2

Utadriktad

2035-2040

9 700 m2

10 000 m2

22 100 m2

24 500 m2

Bostadshus

 2020-2025

27 800 m2

13 500 m2

127 000 m2

42 800 m2

Äldreboende

2030-2035

1 200 m2

6 500 m2

3 600 m2

30 200 m2

Total

Total

40 000 m2

40 000 m2

154 800 m2

154 800 m2

1 : 3000
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Rum

Småkvarter Småkvarter Väg Förskola AktivitetsparkenÄppel kvarteret

Existerande bebyggelse bevaras i störs-

ta möjliga grad och integreras i den nya 

strukturen. De fungerar som identitetss-

kapande element och en viktig koppling 

mellan Bjärred och Borgeby.

Vi har valt att inte visa bebyggelse på 

norra sidan av Domedeljavägen. I den-

na första fasen kan man avsluta bebyg-

gelsen här, och inte bygga närmare de 

gröna områdena vid Lödde å. Vi föreslår 

i stället att man överväger en ny urban 

struktur västerut mot Flädie. Vi menar 

att Bjärred bör expandera längs befintlig 

infrastruktur mot den planerade tågsta-

tionen i Flädie, och att övriga grönom-

råden bör bevaras. 

Framtidens Bjärred binds ihop av den 

gröna slingan som omfamnar hela byn, 

den urbana gatan och det gröna stråket 

som förbinder det nya området med 

det befintliga. Nya mötesplatser skapas 

som förstärker identiteten. Framtidens 

Bjärred skal upplevas som tryggt och 

inkluderande och nya platser bra utfor-

made. 

STORKVARTERET
Här visas en möjlig utformning av ett större sammansatt kvarter. Det 

består av mindre kvarter med olika densiteter. Gridet är en flexibel ram för 

byggnader som kan innehålla både radhus och flerbostadshus. Ökad eller 

minskad täthet kan enkelt uppnås genom att justera sammansättningen 

inom samma ramar och med samma kvalitet. 

KVARTER
Olika typologier kan inkluderas 

i samma kvarter. Det ökar 

möjligheten att bo länge i Bjärred 

och i olika faser i livet. 

MÖTESPLATSER
Närparken er mötesplassen i 

området. 

PARKERING
Parkering föreslås under 

bebyggelsen. 
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