DOMEDEJLA VIDDER

De vida utblickarna och det mäktiga landskapet slår
emot var och en som vistas kring Bjärred. En generös
natur och hård, med bördig mark, med blåst och snabba
väderväxlingar.
Ett nytt område måste ge människor tillgång till upplevelsen av landskapet, samtidigt som det ger skydd
och en miljö på alla sätt och vis anpassad till
mänsklig skala, inspirerat av och kompletterande befintlig bebyggelse på platsen.
Hela platsens karaktär tas till vara när marken
mellan Bjärred och Borgeby omvandlas från åker till
bostäder. Det goda hos de befintliga bostadsområdena
kompletteras, och ger ett område med egen karaktär i
samspel med omgivningarna.

Borgeby

Flädie
(ny tågstation)

Bjärred

Situationsplan 1:3000
med publika byggnader i färg
Aktivt bottenplan i bostadshus:
kontorshotell, närlivsbutik, kafé
Friliggande kafé/plantskola

Äldreboende: 36 lgh i 3 plan
Bostadshus
Förskola: 8 avd. i 4 byggnadsvolymer med kringliggande lekyta
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Gröna och blå strukturer:

Nya
gångvägar
hårdgjord yta:

och

De befintliga grönområdena
Domedeljla mosse och Plommonskogen får sällskap av en mer
tydligt bearbetad grönstruktur, med mikroklimat på de
öppna gårdarna mellan husen
och en central plats med
odling och undervisning i den
så kallade plantskolan.
Öppen dagvattenhantering och
dammar kompletterar den befintliga blåstrukturen.

De gröna strukturerna ramas
in
av
tillgängliggörande
stenbeläggning som gör det
möjligt för alla att ta del
av hela området.

Bilnät:

Nya cykelvägar:

Cykel
och
gångtrafik
är
dominerande i området, men
för tillgänglighet finns även
parkering och bilvägar. Inom
området
finns
fyra
carpool-parkeringar där boende i
de närmsta husen delar bil
efter behov.

Det nya cykelnätet förenklar
transporten för Borgeby- och
Bjärredborna, och knyter an
till den föreslagna leden
till Flädies nya tågstation.
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Vy från öppen gård, med damm och bänkar i söderläge mot längornas trädgårdsmur.

En mänsklig skala
Kontrasten mellan det vida landskapet och den mänskliga
skalan i bebyggelsen är något som känns igen från Bjärreds
befintliga bebyggelse och som bör tas till vara.

Angöringsväg

Flerbostadshus

Mikroklimat med solväggar bildas mellan krysshus och
längor, med gårdar med träd, sittplatser, dammar, synlig
dagvattenhantering.
Trädgårdsmurens som skyddar längornas privata sfär vänder
en bänk mot de offentliga platserna, för vila i solvärmen.

Stenläggning

Bostadslänga
Privata
trädgårdar

Vattenspegel

Plan
1:400

Sektion
1:400
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Vy över den befintliga dammen, med ny bro till plantskolans kafé och odlingar.

Trädgårdstorget

Privata
trädgårdar

Angöringsväg

Bostadslänga

Mitt i det nya området möts nyinflyttade, folk från grannområdena och förbipasserande cyklister vid dammen i plantskolans fik för att ta en kaffe eller se vad
säsongen bjuder i butiken.
Skolklasser turas om att komma hit lär sig om odling och dess koppling till trakten. Minst en gång om dagen tittar någon av forskolans avdelningar förbi. Pensionärerna från det närliggande äldreboendet hittar man för det mesta på kafeét
där grönsakerna odlats på plats.
I bottenplan på de närmsta krysshusen ligger kontorshotell och en närlivsbutik.
Det rör sig kring torget alla tider på dagen, och bron över den tidigare undangömda dammen är en populär genväg nästgårds.

Flerbostadshus

Stenläggning

Butik

Växthus/Plantskola

Kafé
Trädgårdsodling

Vattenspegel

Plan
1:400

Sektion
1:400
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Utbyggnadsordning

5 år
Krysshusen och längorna närmst Bjärred centrum
byggs först, tillsammans med äldreboendet.
Trädgårdstorget skapas, med kafé och bron
byggs över dammen.

Hav, slätter och småskalighet
Krysshusets form möjliggör en upplevelse av platsen, av landskapet, från
bostaden, samtidigt som byggnaden blir en hållpunkt i det nya området, som
ackompanjerar Domedejla mosse och Plommonskogen i det flacka landskapet.
Tak med plats för solceller, sedumtak eller gemensam vinterträdgård för
de boende, med utsikt milsvida kring.
I komplement
har var sin
gångvägen på
vindskyddade

till krysshusen finns längor som, inspirerade av gatehusen,
muromgärdad trädgård åt solsidan. Muren blir en bänk åt
andra sidan, och bildar tillsammans med krysshusen öppna
solgårdar.

10 år
Utbyggnaden
fortsätter
på
andra
sidan
trädgårdstorget, med lokaler i bottenplan som
ger mer liv åt det centrala stråket.

BYA och BTA
I området söder om Domedejla mosse planeras för 900 nya bostäder.
Förslaget innehåller utöver dessa en potentiell senare vidareutveckling
om 200 lägenheter norr om Domedejla mosse längs vägen mot Rutborgsskolan
(inte med i beräkningarna av BTA och BYA).

15 år
Förskolan har byggts när behovet uppstod, och
ligger intill de nya norra krysshusen och
äldreboendet.

BYA bostäder, krysshus: 13600kvm
720st lägenheter i 32 byggnadsvolymer
BYA bostäder, längor: 8900kvm
180st bostäder i två plan, 13 byggnadsvolymer
Totalt: 22500kvm BYA bostäder
Kafé/plantskola: 460kvm BYA
Förskola i två plan, 4 byggnadsvolymer: 1100kvm BYA
Äldreboende i tre plan: 1050kvm BYA
BTA bostäder, längor: 17800kvm
BTA bostäder, krysshus: 65900kvm
Totalt: 83700kvm BTA
Lokaler i bottenplan: 2130kvm BTA

20 år
Ytterligare två gårdsrum byggs, med kompletterande dammar och synlig dagvattenhantering.

25 år
Området har förvandlat åkermarken till en
plats att vistas på och leva i, ett komplement
till Bjärred och Borgeby.
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