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"Panta rei"

VY ÖVER KVARTER MED SMÅ VÅNINGSHUS

VY ÖVER TORGOMRÅDET

"Panta rei"
Panta rei eller 'allting flyter' är förslagets motto, ursprungligt från grekisk filosof
Herakleitos. Här betyder det, att miljön växlar ständigt och med förslaget mot det
positiva. Området är planerat för ca 1000 invånare som förverkligas i sex skeden under
åren 2020-2038. Tack vare de varierande bostäderna som byggs på området kan man
anpassa bostaden enligt livssituation eller flytta till en annan bostad på området. Även
grönområdena ”flyter” och bildar tillsammans med byggnaderna en bilfri miljö, där man
lätt kan promenera eller cykla mellan platserna.

Området binds ihop med ett strikt koordinatsystem, en stor mängd växtlighet, fasadernas
färgsättning och upprepning av olika delar av området (hemkluster, hemkvarter,
hustyper).  Detta ramverk möjliggör arkitekturens och boendemiljöns exceptionella
mångfald och flexibilitet. Vid planering av området har man förutom lättillgängliga och
mångsidiga grönområden lagt speciell vikt vid en mänsklig skala och trivsel. Största delen
av husen byggs I-III våningar, endast runt torget finns våningshus i fem våningar. Detta
underlättar även sammankopplingen av området till den redan bebyggda omgivningen.

Områdets hållbarhet stödjs ytterligare av bland annat invånarnas egna odlingar,
kompostering, återanvändningspunkt i samlingslokalen samt ett system för
gemensamma kvartersbilar. Byggnaderna planeras energieffektiva och på takhalvan mot
söder monteras solfångare. Förutom att promenad och cykling underlättas av täckande
och snabba rutter kan cyklarna bevaras i hemkvarteren, vilket innebär att de är lättare
att använda än bilar.

Socialt är området skalbart. I första hand är det en områdeshelhet där torget med
samlingslokalen SAM och olika service fungerar som centrum. I andra hand skapas
hemkluster där klusterpark med klusterhus fungerar som centrum. I klusterhusen finns
gemensam bastu, arbetsrum för distansarbete, klubbrum samt orangeri. I tredje hand
omfattar hemklustren hemkvarter med gårdsgrupper. På den fjärde nivån finns ännu
olika bostadshus med bostadsgårdar.

Områdets nya BTA är 58 300 m2 och BYA 26 900 m2.

VÅNINGSHUS 3
- II och V våningar
- 18 lägenheter och 27 invånare
- 1100 m2 bostäder
- 350 m2 handel
- 350 m2 kontor
- takträgårdar
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VÅNINGSHUS 1
- II och V våningar
- 18 lägenheter och 27 invånare
- 1100 m2 bostäder
- 300 m2 samlingslokal SAM
- 200 m2 handel
- 200 m2 kontor
- takträgårdar (med bigård)

VÅNINGSHUS 2
- II och V våningar
- 19 lägenheter och 29 invånare
- 1200 m2 bostäder
- 350 m2 handel
- 250 m2 kontor
- takträgårdar

VÅNINGSHUS 3
- II och V våningar
- 18 lägenheter och 27 invånare
- 1100 m2 bostäder
- 350 m2 handel
- 350 m2 kontor
- takträgårdar

VÅNINGSHUS 5
- II och V våningar
- 29 lägenheter och 29 invånare
- 1200 m2 bostäder
- 350 m2 handel
- 250 m2 kontor
- takträgårdar
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VÅNINGSHUS 4
- II och V våningar
- 22 lägenheter och 32 invånare
- 1350 m2 bostäder
- 250 m2 handel & restaurang
- 250 m2 verkstad
- takträgårdar
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2021-2024
+ 65 lägenheter
+ 161 invånare

2024-2028
+ 76 lägenheter
+ 32 lägenheter för äldre boende
+ 193 invånare
+ områdets samlingslokal SAM
+ 900 m2 handel
+ 800 m2 kontor- & arbetsutrymme

2028-2031
+ 74 lägenheter
+ 160 invånare
+ kommunal förskola
+ Österledens nya dragning
+ 700 m2 kommersiell service
+ 500 m2 kontor- & arbetsutrymme

2031-2034
+ 77 lägenheter
+ 171 invånare

2034-2037
+ 72 lägenheter
+ 160 invånare

2037-2040
+ 71 lägenheter
+ 157 invånare

UTBYGGNADSORDNING 2021-2040
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KLUSTERHUS
- bastu, klubbrum,
  orangerie, arbetsrum
- 160 m2 (BTA)

KLUSTERPARK
- lekplats, spelplats
- odlingslådor

FRIBYGGSKVARTER
- I-II våningar
- ca 19 lägenheter
- ca 38 invånare
- ca 1900 m2 (BTA)

EGNAHEMSHUS
- I-II våningar
- ca 200 m2 (BTA)
- tomtstorlek ca. 400 m2

ATRIUMHUS
- en familj
- en våning
- 130 m2 (BTA)

PARKERINGSKVARTER
- 64 bilplatser, varav
  40 under taket
- avfallsortering
- cykeltak

HEMKLUSTER
PLAN & SEKTION 1:400
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TOWNHOUSE
- II-II½ våningar
- 100-200 m2 / lägenhet (BTA)
- tomtstorlek 150-200 m2

KVARTER MED SMÅ VÅNINGSHUS
- III våningar
- ca 20 lägenheter
- ca 46 invånare
- ca 2300 m2 (BTA)

KVARTER MED SMÅ VÅNINGSHUS
- II våningar
- ca 14 lägenheter
- ca 25 invånare
- ca 1250 m2 (BTA)



BILFRITT OMRÅDE
GRÖNA STRUKTURER

Bevarat grönområde (bevaras enligt nuläge)
Kompensationsområde (mångsidigt parkområde)
Grön korridor
Odlingslotter
Klusterpark
Kvarterpark
Bostadsgård
Gröna tak

BLÅA STRUKTURER
Befintligt vattenområde
Dagvattensamling vid stormar
Dagvattendiket med växtbädd
Infiltration för dagvatten på parkeringsytor
Fontän

NYA AKTIVITETER
Kommunal förskola
Allmän lekpark
Äldreboende
Klubbutrymme och utrymme för distansarbete
Områdets samlingslokal SAM (300 m2)

Torgområde (inkl. 1400 m2 kommersiella tjänster och
1200 m2 kontor- & arbetsutrymme)

Aktivitetspark (picnic, frisbeegolf, jogging, radiostyrda båtar etc.)

Tennis

Korgboll
Volleyboll

Fotboll

HUSTYPER
Egnahemshus (I-II vån.)

Kopplade enfamiljshus med olika variationer (I-II½ vån.)

Små våningshus med olika variationer (II-III vån.)

Våningshus / boende, service och kontor (II-V vån.)

Biltak och andra ekonomibyggnader (I vån.)

Andra byggnader (I-III vån.)

"Panta rei"

TRAFIK
Gående
Cykel (och gående)
Kollektivtrafik (självstyrande buss till Bjärred centrum och ny tågsstation)
Busshållplats
Biltrafik, huvudgator
BIltrafik, andra gator
Parkering

Flädie / tågstation

B
järred centrum

Flädie / tågstation

E20

SPATIALA IDENTITETER
Kärnområde
Hemkluster
Hemkvarter
Gemensamt parkområde
Klusterpark
Gemensamt torgområde
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