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CENTRAL LAKE

P

kommunal förskola (1000 m2)

ÄLDREBOENDE 
36 LÄGENHETER (1000 m2)

NATURRESERVATET
DOMEDEJLA MOSSE

södra gården

plommonskogen centraltorget

bibliotek SJÖPARKEN
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Målet med förslaget är att skapa ett nytt, mer attraktivt och 
väldefinierat centrum för Bjärred. Ett nytt område med egen 
identitet och karaktär som stärker kopplingen mellan de 
befintliga stadsdelarna och skapar en ny, levande och 
mångfaldig mötesplats för medborgarna.

Det första logiska steget för att uppnå detta mål är att skapa 
två nya huvudsakliga axlar som underlättar kopplingen 
mellan befintliga byggnader för såväl trafik som fotgängare. 
Dessa nya gator respekterar tidigare vägar som bildats av 
lokalbefolkningens vardag, vilket skapar ett logiskt rörel-
semönster i området. De bildar ramen för ett nytt och välor-
ganiserat rutnät baserat på fotgängaren, som definierar en 
hierarki av gator och byggnader. Bilvägarna och de nya 
cykelvägarna separeras och avledar bilflödet till områdets 
utkant. Detta gör rutnätets mitt fri från ljudföroreningar och 
säkrare för fotgängare och cyklister, vilket skapar en tydlig 
flödeshierarki.

Vid huvudgatorna placeras högre byggnader (högst 5 
våningar) med nya kreativa arbetsplatser, handel och aktivi-
teter så att det lockar fler människor, vilket förstärker deras 
karaktär. Längre in i området går smalare vägar kantade av 
lägre byggnader som skapar intima och lugna platser. Här 
finns bostadshus och mysiga mötesplatser, var och en med 
egen karaktär men som tillsammans skapar ett sammanhål-
let landskap. Det är viktigt att varje nytt block är försedd 
med öppna utrymmen, små torg och parker som ger lokal-
befolkningen en känsla av tillhörighet, välbefinnande och 
trygghet.

En del av programmet var att förse det nya området med en 
förskola som ska placeras på en strategiskt och varsamt 
utvald plats. Tillgänglighet för bilister, fotgängare och 
cyklister, trygghet och koppling med naturen var avgörande 
faktorer för att välja plats för förskolan. Inramat av Plom-
monskogen, radhus och gator, svarar byggnaden dessa 
behov och kvalitéer.

De befintliga byggnaderna i området hanterats med försik-
tighet och eftertanke. Att göra dem till en del av den nya 
området var en prioritet. För att uppnå detta mål respekterar 
det nya rutnätet deras placering. Nya byggnader, i form av 
småhus och parhus, placeras kring dem, vilket skapar en 
naturlig koppling mellan befintliga och nya.

I den norra delen av tävlingsområdet, en bit bort det nya 
centrumet, placeras ett lugnare och grönare område, där 
villor och större parhus ligger. Detta är också den perfekta 
platsen att bygga ett äldreboende, där en stark koppling till 
ett mysigt, välbekant område och naturreservatet kommer 
att de boende en känsla av tillhörighet.

Det var också en prioritet att se till att förslaget var välinte-
grerat i omgivningen, med respekt för platsens befintliga 
gröna och blåa kvaliteer, vilket gör dem till ett aktivt och 
viktigt element både i landskapet och invånarnas liv. En 
grön korridor föreslås i syfte att koppla samman alla befint-
liga naturliga element, skapa nya och uppnå ett samman-
hängande grönt område. För att komplettera och höja 
närvaron av de befintliga naturreservaten Domedejla Mosse 

och Plommonskogen, skapas två nya parkområden med 
egna karaktärer.

Den ena är "Sjöparken", en stadspark placerad nära huvud-
gatan och det nya centrumet, omgivet av stadens byggnader 
och med ett nytt bibliotek i centrum. Den blir en perfekt 
mötesplats för kulturella evenemang eller en promenad på 
eftermiddagen, där man kan koppla av vid den lilla sjön.

Den andra är "Södra Gården", som ligger i kompensation-
sområdet. Det är en mysig park där stora träd kommer att 
växa, öppna områden för tillfälliga evenemang som 
konserter och marknader skapas och långa cykel- och 
vandringsleder anläggs. Sjön i mitten och gräsytorna 
kommer att ge en naturlig plats för avkoppling eller grilln-
ing i naturen.

I ett långsiktigt perspektiv är den nya planen robust och 
utvecklingsbar i 4 etapper under 20 år. Varje etapp ska 
kunna utvecklas i en logisk följd, utifrån de två huvudaxlar-
na. En etapp motsvarar 5 års konstruktion, vilket ger ett 
genomsnitt på 50 hus per år.

Vi tycker att vårt förslag respekterar programmet på ett 
medvetet sätt, där naturen, de nya byggnaderna och infra-
strukturen är välbalanserade, varierade och välstrukture-
rade. Vår plan skapar ett nytt område med en egen karaktär, 
hållbar kommunikation och aktiviteter som lockar männi-
skor, gör området levande och svarar på de boendes behov.
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ETAPP 1 (6 ÅRS KONSTRUKTION)

BOSTAD: BTA - 31 730 m2 - 300 st (50 st/år)
HANDEL/ KONTOR: BTA - 8 850 m2
KULTUR/ BIBLIOTEK: BTA - 2 650 m2
TOTALT:  
BYA: 13 750 m2
BTA: 43 230 m2

ETAPP 2 (6 ÅRS KONSTRUKTION)

BOSTAD: BTA - 32 300 m2 - 330 st (55 st/år)
HANDEL/ KONTOR: BTA - 7 540 m2
FÖRSKOLA : BTA - 1 000 m2
TOTALT:  
BYA: 11 070 m2
BTA: 40 840 m2

ETAPP 3 (4 ÅRS KONSTRUKTION)

BOSTAD: BTA - 19 870 m2 - 200 st (50 st/år)
HANDEL/ KONTOR: BTA - 1 990 m2
TOTALT:  
BYA: 8 670 m2
BTA: 21 860 m2

ETAPP 4 (4 ÅRS KONSTRUKTION)

BOSTAD: BTA - 25 920 m2 - 150 st (37 st/år)
ÄLDREBOENDE: BTA - 1 000 m2
TOTALT:  
BYA: 13 200 m2
BTA: 26 920 m2

TOTALT ETAPPER:

BOSTAD: BTA - 109 820 m2 - 980 st
HANDEL/ KONTOR: BTA - 18 380 m2

TOTAL BYA: 46 690 m2
TOTAL BTA: 132 850 m2
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plan / sektion / perspektiv
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