
Minityariserad Arkipelag
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Lokal Sysselsättning
Aktivitetsorienterad:

atletisk, pedagogisk, komersiell 

Tävlingsområdets Sysselsättning
Naturorienterad:

rekreation, fritid, privat

Biltrafik
Huvudsaklig biltrafik leds I öst-västlig riktning, gen-

om husen och ovan vattnet

Dubbel Loop
Ny väg för cyklister och fotgängare viker av I looper 

som knyter an till byggnader och 

Utbyggnadsordning av typologier
Utbyggnad börjar från omkretsen medan våtmarker 

bildas i mitten

Kollektivtrafik och Parkering
Parkeringplatser för bilpooler och lättviktig spår-

trafik minskar bilägandet
Parkering Busstopp Tågstop

KONCEPT

Vi föreslår en pittoresk tolkning av nordiska våtmarker med modulära byggnader och roterande balkonger. 
Platsen ligger vid en korsning där två axlar möts: natur och tätort. Den första - en uppdelning av skog, fält, 
gräsmarker och dammar - flankeras av distinkta bostadsområden av den senare; en som växte från den idylliska 
byn och den andra som uppstod likt en enhet under mitten av 1900-talet. Projektet syftar till att skapa en tredje, 
ny miljö genom att mixa de naturliga elementen som ett pointillistisk landskap, samt genom att blanda organiska 
och rationella idéer om urban design.

LANDSKAP

Landskapet består övervägande av en självförsörjande våtmark omgiven av böljande kullar. Befintliga dammar 
är skulpterade för att bilda ett nätverk av vatten samtidigt som den borttagna jorden återanvänds och förstärker 
topografin. Resultatet blir en böljande biotop. Vatten och mark upplöses i en Escheresque diffusion, där en mini-
atyriserad skärgård beströdd med träd och hus tar form.

Naturreservatets träd sträcker sig norr och söder ut in i bostadsområdena, och floran i kompensationsområdet 
sprider sig över våtmarkerna. Samtidigt introduceras nya vattenstrukturer i de olika områdena för att skapa en 
sammanhängande identitet.

NÄTVERK

Den huvudsakliga cykel- / fotgängarleden går axiellt genom tävlingsområdet för att länka Flädie station och 
fälten som leder ner till Ludde Å mynning. Vid två punkter avviker de i slingor som en lös tråd genom en sluten 
knut. Längs slingorna markerar olika offentliga platser ingångar till bostäderna; teater, café, blomsterträdgård, 
med broar och terrasser, skapar landmärken för invånarna, samtidigt som de gestaltar besökarnas upplevelse.

Den huvudsakliga fordonstrafiken sträcker sig tvärsöver och igenom Löddenäs- och Domedejlaområdet. I 
Löddenäs-området graderar vägen parken genom att följa en mild båge, där föraren ständigt ser grönska och 
vatten. Den relativt korta vägen i Domedejlaområdet skär däremot direkt genom byggnader, vatten, spårväg och 
cykelvägar för att skapa en oväntad stadsupplevelse.

Bilpooler uppmuntras genom att parkeringsplatser begränsas till huvudgatan. För framtida komfort föreslås en 
spårväg längs den västra omkretsen, som förbinder lokalbefolkningen med Flädie station och dess större trans-
portnät.

BYGGNADER

Placeringen, storleken och utbyggnadsfaserna relaterar sig till omgivningen. Utbyggnaden börjar längs de urba-
na kanterna, medan våtmarkerna i mitten ges tid för att mogna till en biotop. De tätbebyggda bostäderna i söder 
är designade tillsammans med grönska för att rama in rondellen och Bjärreds nya entrén. Längs den centrala 
Löddenäsvägen förenas fristående hus med det lugna grannskapet bestående av utspridda hus. När de blåa 
strukturerna är på plats kommer bilvägarna länkas samman från öst till väst. Slutligen kommer de stora cirkulära 
gång- och cykelvägarna i mitten av Domedejla- och Löddenäs-området slutföra projektet. 

Förskolan är placerad vid Domedejla-området, intill den befintliga Rutsborgskolan och de öppna fälten. 
Äldreboendet ligger inbäddat på en ö vid Löddenäs-området, lätt tillgängligt med bil från vägen och samman-
länkad med resten av området genom en gångbro som också fungerar som blomsterkiosk. 

Husen formar en bakgrund till landskapet. Den konstruktiva enheten är en enkel 10x10m ram i limträ, med 
prefabricerade fönster och isolerade paneler placerade för att passa olika inredningar. Eftersom enheterna bildar 
kluster och flera våningar överlåts den centrala enheten till cirkulationen. Denna klimatiserade del, helt utfor-
mad i glas och fylld med grönska, stiger ovanför dess angränsande kluster och bildar en ljuskälla - ett vertikalt 
växthus som markerar ingången till bostadsområdet.

För att kompensera för det rationella byggsystemets rigiditet, introduceras balkongerna som ett slumpmässigt 
element och uttryck. Deras rotation skapar en mängd olika rum - ljusa, mörka, höga och låga. Varje lägenhet får 
en unik balkong på samma sätt som ett fristående hus har sin unika tomt. Den mjuka, trädbevuxna interiören 
möter den hårda, lekfulla exteriören.

GEMENSKAP

Idén om en ö innebär ett gemensamt utrymme, ett samhälle. En serie av öar föreslår en samling av fritt sam-
mansatta grupper. Deras interaktion kan vara både beroende och oberoende. Arkitekturen, rigid och slump-
mässig, förlorar sin skala när den mjuknar som ett moln av flytande terrasser. Tillsammans med den svagt 
böljande terrängen av vatten och grönska förvandlas miljöns fysiska attribut till ett emotionellt landskap. Denna 
gemensamma känsla utgör grunden för gemenskapen och framtidens Bjärred.
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Sammanställning av byggnadsareal:

BYA: 29 900 m2

BTA: 80 800m2

10 x 10 Konstruktiv Modul + Växthus Grupp av moduler + 2 Växthus Prefabricerade Paneler + Fönsterenhet Balkongdäck i Stål (Rotade Kvadrater) Tak + Terrass

Enhetsmatris
1 Sovrum (46m2)
2 Sovrum (69m2)
2 Sovrum (92m2)
3 Sovrum (130m2)
4 Sovrum (184m2)
4 Sovrum (184m2; 2 våningar)
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Svävande Terrasser Trappa i Växthus Träinteriör och Ståldäck

FlervåningshusFristående hus
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