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Förslaget “Mellan Skog och Fält” knyter samman Bjärred/
Borgeby med dess omgivning. En sammanhängande stadsdel  
med tre unika kvarterskaraktärer skapas.  

Mellan två naturband
De nya bostadsområdena får sin identitet från fyra befintliga 
naturband som korsar området. Varje bostadsområde gränsar till två av 
nedanstående naturliga förutsättningar. 

  1. Ängen (kompensationsområdet) 
    2. Odlingen och plommonskogen
 3. Naturreservatet (Domedejla Mosse) 
 4. Öppna fält

Tre nya bostadsområden 
 1. Ängstaden 
 2. Plommonkvarteret 
 3. Havrebyn 

(Agri)kulturkorridoren
En rekreativ och biologisk ådra i nord-sydlig riktning som 
sammanbinder de tre bostadsområdena. 

HUR?
Ta vara på naturbanden! 
Förslaget identifierar fyra befintliga naturband som idag korsar 
området i öst-västlig riktning. Varje nytt område får den unika 
karaktären att de ständigt präglas av två olika naturområden i söder 
respektive norr.  

1. Ängen/Kompensationsområdet 
Dess befintliga eko/biologiska värden tas till vara, förädlas och 
utvecklas. Det blir ett lika givet besöksmål som långa bryggan i Bjärred, 
för att här uppleva och lära om natur/biolgi mm. Befintliga vatten-
områden, betesmarker och rekreationsområden bevaras och 
komletteras med en nya stigar samt dagvattenhantering.

2. Odlingen och plommonskogen
Området blir ett lantbruksareal i liten skala, till för de boende i 
närområdet och andra intressenter. Här skapas en bas för 
närproducerade varor samt utrymme för lokalt entreprenörskap.

3. Naturreservatet 
I en redan rekreativ miljö gjörs mindre tillägg med stigar för att öka till-
gängligheten. Det kompletteras även med en naturlekplats, regnskydd 
mm.  

4. Öppna fält
Fälten kan inte beträdas av allmänheten, men de står i direkt visuell 
kontakt med bostadsområdet i norr. 

Ta vara på befintlig infrastruktur!
Förslaget tar sin utgångspunkt i de naturliga förutsättningar som 
Bjärred/Borgeby med omgivningar har. Förslaget växer fram kring tre 
befintliga vägar, vilket i sin tur ger varje del unika förutsättningar. 
Dessa olika förutsättningar ger upphov till en rad olika typologier.  
Läget  attraherar en mängd olika invånare som efterfrågar olika 
bostadstypologier och omgivningar. 

Integrera befintlig bebyggelse!
Den befintliga bebyggelsen kring de befintliga vägarna integreras i en 
passande skala för förutsättningarna. Längs Österleden skapas “Äng-
staden” -  en mer urban karaktär och entré som samverkar med de 
större sportkomplexen i öster. Bebyggelsen trappar sedan ner i skala 
för att möta den befintliga villastrukturen i väster. 

Längs Löddesnäsvägen vid Borgeby skapas ett “Plommonkvarteret” 
med en småskalig karaktär där radhus och mindre flerbostadshus inte-
greras med de befintliga villatomterna. 

I norr skapas “Havrebyn” ett tätt område av villakaraktär där bo-
ende delar resurser och gemensamma ytor istället för den privata 
trädgården. 

Bind samman!
Med den nya bebyggelsen på plats läggs ett lager strategiskt placerade 
publika platser längs (Agri) -kulturkorridoren; ett stråk som löper i 
nord-sydlig riktning. Denna binder samman de olika bostadsområde-
na med en rad viktiga publika platser. Det är här de nya och befintliga 
invånarna i Bjärred/Borgeby samlas och möter varandra. Det skapas 
en plats för odling, rekreation, småskalig produktion av livsmedel, få-
gelskådning, kojbyggen mm. Detta är stråket som med ett aktivt liv som 
sträcker sig mellan skalan urbant och ruralt.  

SITUATIONSPLAN SKALA 1:3.000

(Agri)-kulturkorridoren
Befintliga grönområden och vattendrag tas tillvara och förädlas som 
ett rekreativt stråk i nord/sydlig riktning. Detta tillsammans med en 
rad publika platser knyter samman de olika bostadsområdena.  

Analys - Fyra naturband 
Befintliga kvaliteter från fyra naturområden tas tillvara och förädlas. 
De nya bostäderna gränsar alltid mot två av dessa områden. 

Bil/Cykel/Gång/Kollektivtrafik(KT)
Gång och cykel premieras i ny infrastruktur - gång/cykelvägar kor-
sar vägar istället för tunnlar. Varje område nås med bil från befintliga 
vägar, men mellan över naturbanden tar man sig till fots/cykel. 

Etapp 1
Plommonkvarteret byggs ut längs den befint-
liga vägen. I denna fas behålls all bef. infras-
truktur. 

Koncept - Tre stadsdelar /Tre vägar
Den nya bebyggelsen förläggs mellan naturbanden i anslutning till 
tre dominerande vägar och knyter samman i väst-ostlig riktning.  

Etapp 2 
Ängstaden byggs och den befintliga vägen 
transformeras till en gata av mer urban kar-
raktär. I framtiden ankommer man till Bjärred  
längs en stadsgata. 

Etapp 3
Havrebyn byggs i en sista fas. Småhusbebyg-
gelsen är särskilt attraktiv för barnfamiljer 
med närhet till bef. skola samt naturreservat
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ANTAL BOSTÄDER: 150
BYA: 7600 KVM 
BTA: 15 000 KVM 

ANTAL BOSTÄDER:300
BYA: 8500 KVM 
BTA: 30 000 KVM 

ANTAL BOSTÄDER: 450
BYA: 17 400 KVM 
BTA: 45 000 KVM 
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PLANUTSNITT 1:400

UTSNITT
SEKTION GRÖNA KAJEN SKALA 1:valfri

Hus och platsbildning

ÖPPNA FÄLT /URBAN BEBYGGELSE VID BLÅ HJÄRTAT

TVÅ NATURBAND 
De nya kvarteren gränsar mot 
kompensationsområdet i söder och 
det nya småskaliga odlingsområ-
det i norr 

Området skapar den nya huvudgatan in mot Bjärred - på gränsen 
mellan det öppna kompensationsområdet och den småskaliga 
odlingen. En tydlig kvartersstruktur ut mot den breda boulevarden 
och en mer uppluckrad struktur mot den inre odlingen. Här ges 
plats för småskalig verkamhet i bottenvåningen och de boende 
får utblickar både mot fält, odlingar och vattnen. Vid den lilla sjön 
skapas en urban plats för möten och rekreation. Bebyggelsen är 

mellan 2-5 våningar. Bebyggelsen är högst mot sportkomplexet i öster 
och trappar sedan ned för att möta de befintliga villorna i väster. 
En varitation i höjd och släpp mellan husen skapas för att uppnå goda 
sol/ljusförhållanden till de bakomliggande gårdarna. Från gårdarna tar 
man sig snabbt ut bland de öppna odlingarna i norr utan att behöva gå 
över hårt trafikerade vägar. 

VATTEN
I öst-västlig riktning bryts kvar-
teren upp för att ge plats åt en 
synlig dagvattenränna som leder 
till vattendraget

SOL
Strukturen varierar i höjd för att få 
in rikligt med ljus på de skyddade 
gårdarna samtidigt som det skap-
par utblickar. 

BYGGAKTÖRER
Utformingen ger möjlighet för ett 
antal större byggaktörer att ta 
platsen i anspråk. Här får tre byg-
gaktörer möjlighetetn att skapa ett 
kvarter. 

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

 (AGRI)KULTUR-KORRIDOREN
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NATURBAND 
Kvarteren gränsar till två natur-
band. Naturreservatet i norr och 
det nya odlingsinriktade området i 
söder

Området bygger vidare på den småskaliga bebyggelse som 
finns, men skapar tydliga kvarter med en sammanhållen gård-
smiljö för gemensamma aktiviteter. Ett kvartershus/växthus 
ger möjligheter för odling och umgänge under många årstider. 
Kvarteren öppnar sig ut mot de närliggande gatorna samt de två 
naturbanden - naturreservatet och odlingen. 

VATTEN
Öppna dagvattendammar på 
gården, samt i gaturummen

PRIVAT/OFFENTLIGT
Radhusen dras in från gatan för 
att skapa privata uteplatser och 
ett varierat gaturum. Semiprivata 
gångvägar löper genom kvarterern

BYGGAKTÖRER
Kvarteret ger möjlighet till mellan-
stora byggaktörer att gemensamt 
skapa ett unikt kvarter. 3-4 aktörer 

PLANUTSNITT 1:400

SEKTION 1:400

UTSNITT
SEKTION GRÖNA KAJEN SKALA 1:valfri

Hus och platsbildning

LOKALPRODUCERAT PÅ ODLINGSTORGET 

ÄPPELODLING

NÄRPRODUKTION AV 
LIVSMEDEL

GEMENSAM 
UTEPLATS

GEMENSAM 
ODLING

BOKAL

KVARTERSHUS

KVARTERSHUS

SYNLIG
DAGVATTENHANTERING

SHARED SPACE
GATA

SHARED SPACE
GATA

BOKAL

BOKAL

VATTENTORN

VATTENTORN

 (AGRI)KULTUR-KORRIDOREN

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet

Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet
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I naturbandet “odlingen” finns möjlighet att bedriva egna småskaliga 
verksamheter som bygger på lokalt producerade livsmedel. Detta 
skapar möjlighet för entreprenörer att förverkliga en dröm, samtidigt 
som det attraherar besökare från hela regionen och ger området en 
unik karaktär.  Tvärs genom området löper “(agri)kulturkorridoren” 
som skapar en lokalgata för invånare och besökare att nyttja. Kvar-
teren präglas främst av bostäder samt ett fåtal bokaler. 
Lokaler/butiker mm finner man i den närliggande odlingen.   
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NATURBAND
Kvarteren gränsar till naturreser-
vatet i söder och till de stora öppna 
fälten i norr. Detta ger dess unika 
karaktär. 

Området tar den traditionella villan som typolgi men den privata 
tomten reduceras markant i förmån för stora gemensamma ytor 
mellan husen. Privata platser finns i byggnadernas 
förskjutningar och på takterasser. Möjlighet att blicka ut över 
åkerlandskapen samt att fritt röra sig över lågtrafikerade gator till 
naturresrvatet . Ett gemensamt ”kvartershus” inhyser festlokal/
övernattningsmöjlighet och sophantering. I anslutning till dessa 
finns en större gemensam uteplats samt en bilpool. Biltrafiken i 

SOL/VATTEN
Takformer som optimerar nyttjan-
det av solenergi. Tak som upptar 
vatten och fördröjer dagvattnet. 
Vattentorn som lagrar vatten för 
bevattning mm 

PRIVAT/OFFENTLIGT
Beroende på byggnadernas plac-
ering skapas privata ytor. Stråk 
genom kvarteret är gemensamma 
ytor

BYGGAKTÖRER 
Det här området lämpar sig för 
mindre byggaktörer, så som en-
skilda individer, byggemenskaper 
samt mindre byggbolag 

SEKTION 1:400

GATAN SOM SOCIALT RUM PÅ ÅRSTIDSPLATSENPLANUTSNITT 1:400
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Öppna dagvattenränner länkar samman 
kvartersbebyggelsen

Öppna dagvattendammar på gården som 
länkar ut tillnärliggande gatan 

- Optimerade tak för solceller
- Sedumtak för dagvattenfördröjning
- Resevoir med vatten för spolning av 
wc, bevattning mm  

Mndre byggaktörer 3-4 per kvarter

Små aktörer som t ex privatperso-
ner, bygggemenskaper m�. 

Byggnadernas placeriung skapar 
privata uteplatser samtidigt som 
strukturen erbjuder många publika 
stråk att röra sig igenom. 

Indragna radhus skapar privata 
uteplatser. Semipublika gångvägar 
genom kvarteret

En kvartersbebyggelse med 
möjlighet til större bostadsbo-
lag. 3-4 byggaktörer/kvarter

Kvarteret formas med öppningar 
för solljus och utblickar. 

Gränsar mot två karaktärer - 
Kompensationsområdet och 
Odlingsmarken i norr 

Gränsar mot två karaktärer 
- Odlingsmarken och 
naturreservatet

Gränsar mot två karaktä-
rer - Öppna fältenoch 
naturreservatet
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området sker på de gående/cyklisternas premisser. 
En “huvudgata” som också är en del av den sk agrikulturkorridoren 
löper genom området. Denna gata är främst för fotgängare och 
cyklister och skall endast trafikeras av biltrafik vid transporter, färdt-
jänst mm.  Området präglas an en lekfullhet och experimentanda vad 
gäller arkitekturen och tekniska lösningar för att bygga framtidens 
bostäder.  
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