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INFILL BJÄRRED
INFILL Bjärred är ett projekt som tar plats, likt ett infill i stadsplanen, mellan Bjärred och Borgeby. INFILL Bjärred 
täpper också igen luckorna som tätorten har inom bebyggelsestruktur, aktivitet och rekreation. Med detta projekt 
utökas Bjärreds bostadsvariation markant. Det kommer att erbjudas både mindre och medelstora lägenheter, kedjehus, 
radhus, parhus, student / ungdomslägenheter och äldreboende. Projektet förser Bjärred med ett park- och aktivitetsstråk 
som ökar och breddar Bjärreds attraktionskraft. Med andra ord - ett infill för Framtidens Bjärred
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BEBYGGELSEKVARTEREN
Bostäder med olika storlek och upplåtelseform kommer att erbjudas 
i ett varierat utbud av hustyper. Det kommer att finnas bostäder för 
ungdomar, småhushåll, seniorer, barnfamiljer och äldreboende. Närmast 
intill Borgeby och vid huvudinfarten till Bjärred österifrån föreslår vi 
fyra kvarter (A,B,C och D) med småskalig tät grupphusbebyggelse i en 
och två våningar. Detta skapar en varsam koppling till Borgeby och en 
inbjudande mjuk och grön entré till Bjärred. Man möts av en miljö som 
överensstämmer väl med Bjärreds identitet.

Väster om parkområdet med Plommonskogens höga träd som visuell 
höjdreferens föreslås ett kvarter (G) med ett antal nätta punkthus. 
Dessa byggs i 5 våningar med indraget vindsplan. Husen har placerats 
sinsemellan förskjutna likt schackpjäser och skapar därmed bästa 
genomsläpplighet för dagsljus och grönska mellan huskropparna. Med 
punkthusdesignen kan bostäderna utnyttja alla hörnlägen för ljus och fri 
utsikt.

Södra delen av detta bostadskvarter avslutas med två 3-vånings-
byggnader som omsluter ett entrétorg med nära koppling till 
huvudgångstråket mot Bjärreds centrum. I bottenvåningarna 
mot torget kan inredas mindre lokaler för verksamheter, kafé 
mm. I byggnaden mot väster (E) inryms äldreboendet som får 
en skyddad egen trädgård mot sydväst och kort avstånd till 
Bjärreds centrum. Byggnaden mot öster (F) utformas med små 
hyreslägenheter som kan erbjudas till ungdomar, studenter och 
småhushåll. Takytor utförs som gröna sedumtak med solcellspaneler.                                                                                                                                 

                                                                                                                                    
Norr om Domedejla Mosse utnyttjas den befintliga tillfartsvägen till 
skola och förskola. Vägen breddas och trädplanteras.  En separat gång- 
och cykelbana anläggs på norra sidan. Närmast naturreservatet, med sin 
uppvuxna  höga vegetation, föreslås tre grupper bestående av småskaliga 
flerbostadshus (Ha,Hb och Hc).  Dessa utformas som stadsvillor i 3 
vån.+ indraget vindsplan. Mellan husgrupperna skapas grönytor för lek 
och samvaro. Norr om tillfartsvägen indelas bebyggelsen i två grupper 
(Ia och Ib) med parhus i 21/2 vån. Mellan husgrupperna ges utrymme 
för en gemensam planterad grönyta.

ny byggnation 5 1/2 plan buss gröna strukturer

3 plan gång och cykel
befintlig byggnation 3 1/2 plan bil blåa strukturer

2 - 2 1/2 plan
1 plan

NYTT / BEFINTLIGT BYGGNADSHÖJDER KOMMUNIKATION GRÖNA & BLÅA STRUKTURER

SITUATIONSPLAN
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IDENTITET
Varje plats och ort har sin egen, mer eller mindre tydliga, 
identitet. Bjärreds identitet är det gröna lummiga 
småhussamhället intill Öresund. Större äldre villor på 
parkliknande tomter blandas med friliggande individuella 
villor och grupphusbebyggelse inbäddade i lummig grönska. 
Flera naturreservat, lövskogspartier och den återhållsamma 
bebyggelseskalan accentuerar den speciella Bjärredskänslan. 
Denna känsla är värdefull och  uppskattad och därför väl värd 
att bevara. 

FÖRSLAGET
Likt en ryggrad, centralt placerad i nordsydlig utbredning, 
föreslår vi ett ca 30 000m2 stort grönområde. Inom detta 
område ligger en befintlig dagvattendamm som utvidgas 
mot norr till en större centralt placerad vattenspegel. Ett 
nord-sydligt primärt gång- o cykelstråk löper genom hela 
parkområdet. Tvärgående gång- o cykelvägar  kopplar samman 
bebyggelsekvarteren och målpunkterna inom och utanför 
området. Bebyggelsekvarteren har placerats kring det stora 
nya parkområdet. Även förskolan har fått sin placering intill 
grönområdet med nära tillgång till bollplan, kvarterslekplats 
och pulkabacke mm. Intill dammen kan arrangeras terrasser 
och sittgrupper.

VISION // PUNKTHUS, TORGHUS // E,F,G

DETALJSTUDIE // PUNKTHUS, TORGHUS // E,F,G // SEKTION

DETALJSTUDIE // PUNKTHUS, TORGHUS // E,F,G // PLAN
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UTBYGGNADSSTRATEGI
Varje redovisat bostadskvarter är möjligt att bygga 
ut separat med egen tillfart. De större kvarteren med 
högre bebyggelse (G, E, F och H) kan uppdelas i 
mindre deletapper vid utbyggnaden för att skapa 
lämpliga enheter ur produktionssynpunkt. Parkområdet 
med dagvattendamm, gångvägsystem och övriga 
ingående delar bör byggas ut i ett inledande skede.  
Marknadssynpunkter kan sedan styra vilka kvarter som 
bör bebyggas först. Plantekniskt är det möjligt att börja 
exploateringen från såväl norr som från söder, väster eller 
öster.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Ett nordsydligt huvudstråk sträcker sig från det befintliga 
cykelstråket mellan Löddesnäs och Rutsborgsskolan, 
genom Domedejla Mosse, korsar Löddesnäsvägen 
och leder längs naturparkens västra sida ned till en ny 
planskild korsning under Västanvägen och sedan vidare 
till Bjärreds Centrum. Interna gång- och cykelvägar 
förbinder de olika bostadskvarteren  samt leder till 
förskolan, kvarterslekplatsen, Borgeby, Borgeby 
idrottsplats o Tennishall och vidare ut mot cykelvägen 
till Flädie/Lund. Löddesnäsvägen är såpass lite trafikerad 
och utan genomfartstrafik att den kan ingå i gång-och 
cykelvägsnätet. Cykel- o gångtrafiken västerut mot 
stranden leds via den befintliga förhöjda korsningen 
med Västanvägen i norra delen. Ytterligare två liknande 
korsningar med förhöjd avvikande beläggning arrangeras 
vid Löddesnäsvägens anslutning (busshållplats) och vid 
Plommonskogens södra sida.

TRAFIK, PARKERING ETC
De befintliga övergripande vägarna bibehålls i sina 
nuvarande lägen och hastighetsbegränsas till 40 km/tim. 
Trädalléer etableras intill befintliga och nya gator. Nya 
entrégator för den tillkommande bebyggelsen placeras 
så att befintlig miljö inte påverkas negativt. I alla kvarter 
med lägre småhusbebyggelse (A,B,C,D och I) föreslås 
bilparkering ske egen tomtmark. Vid kvarter med 
flerbostadshus (E,F,G och H) anordnas angörinplatser 
och gemensamma parkeringsytor med laddstolpar 
och rikliga omgivande träd- och häckplanteringar. 
Intill samtliga flerbostadshus uppförs lättillgängliga 
gemensamma cykelplatser under tak. I anslutning till 
angöringsplatser reserveras också plats för gemensamma 
miljöhus för sopåtervinning.

BUSSTRAFIK
Lundabussen 137 behåller sin sträckning och 
hållplatslägen längs Västanvägen. Buss 132 och134 
får en ny hållplats längs Österleden med närhet till 
nybebyggelsen .

DETALJSTUDIE // KEDJE- OCH RADHUS // A,B // SEKTION

DETALJSTUDIE // KEDJE- OCH RADHUS // A,B // PLAN

VISION // RADHUS // A,B

VISION // KEDJEHUS I VARIERANDE 1 OCH 2 VÅNINGAR // A,B,C,D
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EXPLOATERING OCH HUSTYPSFÖRDELNING / ANTAL
Förslaget redovisar nybebyggelse av 865 bostäder.
Denna exploateringsgrad anser vi vara optimal för att kunna skapa och
garantera en god avvägning mellan bebyggd mark och gröna/blå strukturer.
Hänsyn har då också tagits till målsättningen att bevara och fullfölja Bjärreds
identitet.

Kvarter A  1- och 2-våningshus  kedjehus    32 lgh  3-6 rok
   2-våningsshus   radhus, 2 lgh/hus  46 lgh  3-4 rok
Kvarter B  1- och 2-våningshus  kedjehus    30 lgh  3-6 rok
   2-våningshus   radhus, 2lgh/hus  30 lgh  3-4 rok
Kvarter C  1-och 2-våningshus  kedjehus    40 lgh  3-6 rok
Kvarter D  1-och 2-våningshus  kedjehus    20 lgh  3-6 rok
Kvarter E  3-våningshus, äldreboende + lokaler i b.v.   36 lgh  1 rokv
Kvarter F  3-våningshus hyresrätter +  lokaler i b.v.   57 lgh  1-2 rok
Kvarter G  5-våningshus + indragen takvåning    260 lgh  2-4 rok
      punkthus, 5 lgh/vån.plan
      bostadsrätt alt hyresrätt
Kvarter H  3-våningshus + indragen takvåning    210 lgh  2-4 rok
      stadsvilla, 4 lgh/vån.plan 
      bostadsrätt alt hyresrätt
Kvarter I  21/2-våningshus  parhus, 4lgh/hus  104 lgh  3-5 rok
 
Totalt               865 lgh

ÖVERSIKTLIG SAMMANSTÄLLNING AV BYA OCH BTA
Bostäder         BYA     BTA

Kvarter A         9 950    15 730
Kvarter B         7 530    11 760
Kvarter C         4 560    6 490 
Kvarter D         2 280    3 240
Kvarter E         1 270    3 140 
Kvarter F         1 130    2 510
Kvarter G         5 150    22 600 
Kvarter H         5 480    18 560
Kvarter I         6 190    12 510

Lokaler

Kvarter E              280
Kvarter F              320

Förskola         1 000    2 000
Miljöhus / återvinning (för 865 lgh)    800     800
    

Totalt         45 340 kvm   99 940 kvm 

DETALJSTUDIE // STADSVILLOR // H // SEKTION

DETALJSTUDIE // STADSVILLOR // H // PLAN

DETALJSTUDIE // PARHUS // I // PLANVISION // PARHUS // I


