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Flygvy över Bjärreby

Bjärreby kvarter
Bjärreby är ett utvecklingsområde mellan Bjärred och Borgeby som kan beskrivas med tre
enkla ord översatta till en ny typ av kvartersstruktur: variation, gemenskap och resiliens.
Varierad bebyggelse

Bjärreby har stor variation av bebyggelsetyper. Här finns radhus,
lamellhus, punkthus och villor. Våningsantalet varierar mellan 1,5 till 4
våningar. Byggnadshöjderna är organiserade så att de högre husen är
placerade närmare korsningspunkterna medan de lägre, ofta radhus och
villor, ligger i mitten av kvarteret. Till de olika byggnadstyperna finns
växthus som ibland ligger på privat mark och ibland på kvartersmark.
Placeringen av bebyggelsen skapar förutsättningar för goda ljustal i
såväl bostäder som på gårdar och byggnaderna har organiserats på
ett sätt som skapar tydliga gränser mellan privata och offentliga rum,
utan att vara exkluderande.

Fasadelevation som visar byggnadernas variation - Skala 1:400 (A1)
Etapp
Etapp
Etapp
Etapp
Etapp

1
2
3
4
5

En gemensam kvartersyta

Husen är placerade på kvartersytan i ett mönster som skapar spänning
inom kvarteret och längs gatan. Variationen gör att biltrafiken kan
hållas utanför samtidigt som plats skapas för markparkering i små
uppbrutna enheter i kvarterets ytterkanter. Kvartersmarken är indelad i
två huvudsakliga egenskaper, privat och gemensam kvartersmark. All
mark som inte är på villatomternas gårdar eller radhusens uteplatser
är gemensam och ingår i kvarterets samlade tillgångar. Den här ytan
består i sin tur av två delar: En grusad gång- och köryta av stenmjöl
för lek och leveranser samt en odlingsyta för självförsörjning, för den
som vill.

Etappindelning
1. Den första etappen består av bebyggelsen närmast Bjärred

centrum. I denna etapp kan fördelen av den befintliga
Västanvägen utnyttjas, samtidigt som boende i Bjärreby får
tillgång till ett nytt centrum, förskola och ny busshållplats.
2. Etapp 2 tar vid där den första etappen slutar och anlägger den
första delen av Domedejla naturkorridor. Området kompletteras
också med ett äldreboende.
3. Den tredje etappen gör den västra delen av Bjärreby
komplett.
4. Etapp 4 bygger vidare på naturkorridoren österut och startar
bebyggelsen på den östra sidan av Österleden.
5. Den femte och sista etappen binder ihop Domedejla mosse
med Otto Pers mosse. Området är nu komplett och Bjärred
har fått en ny entré.

Ekologisk resiliens och ekosystemtjänster

I mitten av kvarteren i Bjärreby går en av förslagets viktigaste
naturkorridorer, Domedejla naturkorridor. Det här är en plats för växter
och djur och ska stärka den ekologiska motståndskraften i området
genom ett tydligare spridningssamband. Genom att naturkorridoren är
låglänt blir det också plats för en ny bäck, Domedejlabäcken. I bäcken
finns gott om plats för att ta hand om dagvatten från gårdarna. Den
har även givits flera strategiska översvämningsytor som ska kunna
hantera kraftiga skyfall vid behov. Även om det här i första hand
är en plats för djur och natur finns det utrymme för vardagens lek,
lärande och umgänge. Med ett varsamt inplacerat trädäck möjliggörs
denna pedagogiska uppgift samtidigt som naturen får bästa möjliga
förutsättningar att bevaras, förstärkas och vidareutvecklas.
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Axonometri över bebyggelse, kvartersyta, odling och naturkorridor
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Illustrationsplan över Bjärreby - Skala 1:3000 (A1)
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Bebyggelsetypologi

Bebyggelsetypologi

Naturkorridorer, service och ett varierat boende är den nya porten till Bjärred. Här finns
gott om växtkraft för ortens framtid, människornas möten, djurens spridning och
växternas näringsbehov.
Historiskt förankrad bebyggelse

Grön-, blå- och odlingsstruktur

Grön-, blå- och odlingsstruktur

Historien om Bjärred och Borgeby inspirerar. I korsningarna börjar
bebyggelsen och det är därifrån som Borgeby har växt längs med
vägkanten. Lantbruket har varit en självklar del av matproduktionen
som byggt lokal företagaranda och sociala engagemang. Samtidigt
har Bjärred vuxit fram med stor bebyggelsevariation, där inte minst
modernismen skapat barnvänliga och trafiksäkra miljöer. I Bjärreby växer
kvaliteterna från Borgeby och Bjärred vidare tillsammans. Förslaget
bygger på bilfria platser och gårdar samtidigt som bebyggelsehöjd och
täthet ökar i korsningspunkter. Bebyggelsen är estetiskt varierad men
sammanhållen genom färg och form. Med villor, radhus, punkthus och
lamellhus tillgodoses alla behov, från barnfamiljens till pensionärens.
Naturkorridorer och småskaligt lantbruk

Kopplingar

Kopplingar

I Bjärred och Borgeby finns ett flertal vackra naturreservat och höga
naturvärden. Men de ligger idag separerade från varandra. I Bjärreby
tillskapas nya naturkorridorer som ska stärka upp befintliga och planerade
naturreservat och tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster både lokalt
och regionalt, från Domedejla mosse i norr via Plommonskogen till
Lommabukten i väster ner till nya Otto Pers mosse i söder. De bildar
också insynsskydd och bullerplank mot Västanvägen och Österleden,
där särskilt fokus ligger på att skapa en ny entré till Bjärred. I
Bjärreby ersätts befintlig jordbruksmark med nya odlingsytor för fler. Det
småskaliga lantbruket är placerat längs med nya Domedejla naturkorridor
och nya Domedejlabäcken.
En ort som växer samman

Bjärred och Borgeby är två orter som har mycket gemensamt, bland
annat historien, naturen, lantbruket och grannarna. Men avståndet
mellan dem är stort. I Bjärreby skapas en logisk väv av platser och
gaturum som gör att de två orterna växer vidare tillsammans. Ett flertal
prioriterade gång- och cykelvägar kopplar ihop befintliga målpunkter
med nya. Här finns nya centrumfunktioner, ny förskola och befintliga
idrottsanläggningar och här finns naturmiljö och rekreation direkt in på
knuten i anslutning till skolor och förskolor.
Axonometri som visar befintlig situation i Bjärred och Borgeby

Axonometri som visar förslaget för Bjärreby
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Vy från ett av Bjärrebys gaturum

Närhet & gemenskap
Bjärrebys rumsliga struktur underlättar närhet till lokal och regional service samt skapar
en bra grogrund för både närhet och gemenskap med grannarna.

Gaturummet

Sektion genom Bjärreby torg och det närliggande kvarteret - Skala 1:400 (A1)

Kvarteren skapar tydliga gränser mot gatan och med indrag av vissa
byggnader skapas också ett varierat gaturum. Runt husen ligger en
smal remsa av förgårdsmark som skapar distans mellan bostad och
förbipasserande. Mellan trädplantering och förgårdsmark skapas en trottoar
för både barn och vuxna att stanna till på. Vid platsen mot torget är
trottoaren mer av en vistelseyta än på andra platser, även om tanken är
att den användningen ska återkomma i det varierade gaturummet. Genom
korta kvartersstrukturer skapas många korsningspunkter och vägval för
fotgängare och cyklister. I korsningspunkterna är bebyggelseintensiteten
högre vilket kan leda till att verksamheter blommar upp just här.
Gårdsrummet

I gårdsrummet finns de grusade gång- och körytorna av stenmjöl,
parklekar för de mindre barnen som placeras på innergårdarna i ett läge
som är lätt att se från bostaden och skyddat från den lite mer riskfyllda
naturkorridoren. De äldre barnen har gott om natur att upptäcka och
leka i när de känner sig mogna för det. Indragna hus skapar plats för
markparkering i kvarterets ytterkant och gårdarna har gott om plats för
odling. Genom växthusen skapas intima rum där grannar kan träffas,
umgås och laga mat tillsammans. I mitten av gårdsrummet passerar
naturkorridoren. Här med en utvidgad platsbildning av trädäcket över
en översvämningsyta som klarar även svåra höstregn. Kombinationen
av lek, lärande, odling och grönska är centralt för Bjärrebys gårdsrum
som en social mötesplats för alla åldrar.
Torget

Inzoomad illustrationsplan över Bjärreby torg och det närliggande kvarter - Skala 1:400 (A1)

I Bjärreby centrum finns ett småskaligt torg, väl anpassat för bebyggelsens
storlek. Det öppnar upp sig mot huvudstråket norr om byggnaden
liksom det skapar trivsamma och soliga lägen mot sydost. Torgytan
har en stenbeläggning med skuggande träd i norr och en vattenspegel
centralt. Torgbyggnaden ger möjlighet för en större matvarubutik och
parkeringsgarage. I torgets omgivande lamellhus finns möjligheter till
lokaler i bottenvåningen. För att säkerställa tillgängligheten till lokalerna
öster om torget skapas en gångfartsgata där bil och buss kan passera
på de gåendes och cyklandes villkor. Vid torget finns också en
busshållplats som kopplar samman Bjärred, Bjärreby och Borgeby med
flera andra platser, för den som behöver det.
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Vy från Domedejla naturkorridor

Självförsörjning & närnatur
En stor del av livet mellan husen sker på gårdarna i Bjärreby. De är rejält tilltagna och
förenar en hållbar matproduktion med flera andra ekologiska kvaliteter.

Matproduktionen

Bjärreby är en utmärkt plats för viss självförsörjning av grönsaker.
Genom ett flertal gårdsgemensamma, och vissa privata, växthus ges
också möjlighet till förlängda odlingssäsonger. Eftersom odlingsytorna
sköts och driftas av respektive bostadsgård görs uppdelningen av
odlingsytor utifrån behov och önskemål. Förhoppningen är att många ser
detta som en värdefull möjlighet vilket innebär att det blir många olika
odlingsytor med flera sorters grödor. På så vis förväntas odlingsytorna
bidra till en biologisk mångfald samtidigt som viss matproduktion kan
leda till minskat resbehov.

Sektion genom ett nytt kvarter i Bjärreby - Skala 1:400 (A1)

Dagvattnet

Österleden

Gårdsytan består av genomsläppliga växtbäddar, buskformationer,
solitära träd och grusade gång- och körytor av stenmjöl. Det gör att
dagvattenmängderna reduceras och lokalt omhändertagande av regnvatten
blir en självklarhet. Dessutom gör regntunnor att bevattning av grödor
blir en naturlig del av kretsloppet. Det vatten som inte tas om hand i
regntunnor eller odlingsbäddar rinner vidare ner till Domedejlabäcken och
dess översvämningsområden, där vattenlevande arter såsom grodor och
salamandrar bidrar till den biologiska mångfalden såväl i Bjärreby som
i närområdet. En viktig förutsättning för detta kretslopp är att odlingen
på gårdarna sker utifrån högt ställda krav på ekologiskt odlande.
Naturkorridorerna

Naturkorridorerna är i första hand ett habitat för djur och växter
för ökad biologisk mångfald och starkare spridningskorridorer mellan
Domedejla mosse i norr via Plommonskogen till Lommabukten i väster
ner till nya Otto Pers mosse i söder. Men människor är välkomna på
naturens villkor. En lågmäld promenad av värmebehandlad furu löper
försiktigt längs Domedejlabäcken och möjliggör en unik upplevelse
av närnatur. Trädäcket är också en naturligt begränsande bro för
bilister som gör att bara fotgängare och cyklister har möjlighet att ta
sig tvärs genom området på ett enkelt sätt. Längs Västanvägen och
Österleden löper naturkorridorer som är särskilt viktiga för att reducera
buller, minska insyn och försköna infarten till Bjärred. På insidan av
dessa naturkorridorer ligger en angöringsgata för biltrafik samt enstaka
längsgående parkeringsfickor.
Inzoomad illustrationsplan över ett nytt kvarter i Bjärreby - Skala 1:400 (A1)
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