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Idéverkstad klockstapeln
Den 25:e och den 26:e januari 2015 hölls två idéverkstäder kring
utvecklingen av området kring klockstapeln i stadsdelen Ör i Sundbyberg. Syftet med idéverkstäderna var att konkretisera utvecklingen av
klockstapeln och bygga vidare på tidigare planarbete samt det övergripande visionsarbete som drivits inom ramen för PARK LEK för stadsdelarna Hallonbergen och Ör.
Idéverkstäderna var öppna för alla. På söndagen deltog 38 personer och
under måndagen deltog 36 personer. Totalt var det 50 unika deltagare
på idéverkstäderna, varav 26 var boende i Ör, Hallonbergen eller andra
delar av Sundbyberg eller representanter från lokala organisationer.
Övriga 24 personer var tjänstepersoner, politiker, representanter från
byggföretag och fastighetsägare, arkitekter och konsulter.

Rapportens innehåll
I denna rapport redovisas ett urval av
bilder från de två dagarnas arbete. Till
bilderna finns citat och observationer
från deltagarna vid borden samt kommentarer från workshopledarna. Varje
dag och varje bord (S, M, L, XL) har
getts ett uppslag.
I slutet av rapporten har Ekologigruppen och Arken arkitekter sammanfattat de två dagarnas arbete i tre
strukturer som visar på tre möjliga
vägar att gå vidare med utveckligen
av klockstapeln.

Förutsättningar
I Sundbybergs stads fördjupade översiktsplan för Hallonbergen, Ör

bergen och Ör, att komplettera med bebyggelse längs Örsvängen och
att bevara Malins park.
I det planprogram som togs fram 2011 var målen och förslagen bland

service, förbättra sambandet mellan Ör och Hallonbergen, samt att
verka för bostäder med olika upplåtelseformer för alla kategorier.
I processen kring PARK LEK var några av de överordnade målkriterierna för fokusgruppen för bebyggelse och vägar att både behålla
områden med ro och satsa på områden för utveckling. Vidare var det
att ha respekt för områdenas existerande arkitektoniska identitet, bygga
med hänsyn till naturen samt att stärka kontakten med övriga stadsdelar utan att bygga samman dem. Området klockstapeln pekades
under PARK LEK ut som möjligt att bebygga. Andra grönområden i
och kring Ör pekades ut som olämpliga för bebyggelse.

STEP-metoden
Idéverkstäderna följde den så kallade STEP-metoden (framtagen av
Ekologigruppen AB och Arken Arkitekter AB). Metoden bygger på att
olika utvecklingsscenarier både i struktur och skala skulle kunna se ut.
Deltagarna gavs ett inledande inspel kring stadsbyggande och planefokus låg på strukturer snarare än hustyper. Hållbarheten i stadsdelen i
dagsläget utvärderades med verktyget Värderosen, där en rad olika fakbygga upp strukturer för det aktuella området. Olika bord arbetade
med olika många enheter/bostäder för att få fram en bild av fördelar
och nackdelar med olika omfattning och täthet.
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Redovisning av övningar
Värderos - nuläge
Värderosen nedan beskriver Örs hållbarhetsprofil i nuläget. Social, ekonomisk, teknisk och ekologisk bärkraft utvärderades efter en gemensam
diskussion med alla deltagare under dag 1.
Värderosen från dag 1 användes som bakgrund för utvärderingen av
gruppernas planeringsförslag. Slutförslag för varje bord de två dagarna
analyserades utifrån värderosen och jämfördes med nulägets värden så
att för- och nackdelar lyftes fram för att ge en övergripande bild av hur
förslagen kunde påverka hållbarheten i Ör.

Värderos - nuläge utvärdering av Ör

Ör anses ha en hög grad av kulturell förankring och identitet samt en
bra miljö för socialt engagemang. Urbanitet, som beskriver bland annat
andel händelser, blandning, möten och rörelser, är idag ganska svag och
kan förstärkas.
Ekonomisk generering (dvs hur lätt det är att öppna och försörja lokala
verksamheter) är problematisk i området och utvärderades av deltagarna till runt 30 på en skala av 100. Anledningen till detta anses vara
att det saknas en tillräcklig kundunderlag i området samt att konkurrensen från Hallonbergens centrum är hög. Samhällsekonomiska förutsättningar bedömdes däremot som goda, liksom villkoren för
bebyggelseprojekt med god lönsamhet. Som de flesta funktionalistiskt
planerade områden karakteriseras Ör av en extremt god biltillgänglighet. Trafiksäkerheten är hög och bullernivåerna låga. Kollektivtrafik
och tillgänglighet upplevdes olika bland deltagarna; vissa anser att Ör
har en bra tillgänglighet till kollektivtrafik med både bussar och tunnelbana, medan andra tycker att bussturtätheten är ganska begränsad
samt att gångavståndet till tunnelbanan är långt.
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Ekologisk bärkraft skattades väldig högt, i synnerhet med avseende på
gröna ytor och gröna stråk, men väldigt lågt för lokala kretslopp och
närheten till service som visas i variabeln ”transportarbete, nära till
mycket”.

Matris Stads- och bebyggelsetyper
Matrisen för stads- och bebyggelsetyper undersöker preferenser för
olika stadstypologier och bebyggelsetyper. Genom övningen har deltagarna möjligheten att peka ut vilka typologier/stadsstrukturer de anser
vara bäst för området och/eller som det borde finnas mer av. Samtidigt
kunde man välja bort typologier som man ansåg vara olämpliga eller
vill se mindre av.
Matrisen hjälper att översiktligt lyfta fram önskemål från deltagarna
och framför allt få igång tankarna inför den följande övningen där deltagarna får testa att bygga upp stadsstrukturer med klossar på ett flygfoto.

Trädgårdstad, småstad och smalhusområden fick flest röster och
pekades ut som stadsstrukturerna man vill se mer av i Ör. Profileringsarkitektur, funktionalistisk stad, stenstad, radhusområde, villastad,
småhusområde och storgårdskvarter ansågs däremot av många som
stadstrukturer som inte är lämpliga i Ör, men åsikterna gick isär.

Matris med stads- och bebyggelsetyper.

Sammanfattning av resultaten från dag 1 och 2.
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Byggövning
I byggövningen delades deltagarna upp kring fyra olika bord. På varje
bord fanns ett flygfoto över klockstapeln-området och dess omgivningar. Varje bord fick vita klossar och färgade ytor att lägga ut på
fotona. Klossarna motsvarade bebyggelse och de färgade ytorna motsvarade natur (mörkgrön), park (ljusgrön), torg (lila), vatten (blå) och
odling (gul).
Med hjälp av bebyggelseklossar och de övriga ytorna fick deltagarna
testa att bygga upp olika stadsstrukturer inom, och delvis utanför,
klockstapeln.

Enheter och bostäder
Huvudfokus för STEP-övningen är att testa olika stadsstrukturer, det
vill säga hur bebyggelsen placeras och förhåller sig till sin omgivning,
snarare än att fokusera på hustyper. De olika borden gavs olika många
klossar att bygga med. Varje kloss motsvarade ett visst antal enheter,
eller bostäder. Tanken med att ge de olika borden olika många klossar
var att testa hur en utveckling av området skulle se ut med olika
mycket ny bebyggelse, alltså hur mer eller mindre bebyggelse påverkade
möjligheten att skapa nya värden och påverkar befintliga värden.
Bord Small arbetade med 100 enheter.
Bord Medium arbetade med 200 enheter.
Bord Large arbetade med 300 enheter.
Bord X Large arbetade med 400 enheter.
Klossarna motsvarar schablonvärden för antal bostäder. Det innebär att
antalet bostäder i genomförandet kan variera bland annat beroende på
storleken på de bostäder som byggs och hur många våningar husen ges.
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Bilder från arbete vid borden, presentationer vid borden
samt en kort inspirationsföreläsning.

7

Bord Small dag 1

Citat och observationer

Behåll Örs karaktär med mycket
grönska. Fortsätt med liknande
bebyggelsetypologier (2-3 våningar
smalhus)

Behåll Örs karaktär med mycket
grönska. Fortsätt med liknande
bebyggelsetypologier. I detta
exempel antas punkthusen ha
samma storlek som de befintliga på
Mamsellstigen. Viktig att husen inte
byggs högre än trädtopparna.

Skapa rörelse inom området genom
skogen men bevara träd. Villor/lägre
byggnader mot gatan och höga hus
intill befintliga punkthus.
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Bord Small dag 1

Slutförslag: Alla klossar för ca 100
bostäder placeras i området. Hus mot
gatan skapar halvprivata / halvoffentliga torg. Bättre entré till skogen från
Örsvängen. Kvarteren skulle kunna
sluta sig mot Örsvängen eller mot
naturen. En entré till Ör skapas.
Trygghetskänslan ökar längs
Örsvängen.
Viktiga synpunkter:
• Spara naturmark
• Skapa entré till både Ör och
skogen; nyfikenhet, öka flöden
• Undvika att bygga barriär mot
skogen

Kommentarer till arbetet

Förslagen i small-alternativen (dag 1)
innebar utmaningar med att skapa
mer nytta med bebyggelsen än den
negativa påverkan på skogsbacken.
Flera förslag prövades med öppna
strukturer med punkthus och
lamellhus i olika mönster. Ambitionen
var bl.a. att bygga vidare på Örs
befintliga hustyper och bebyggelsemönster.
I modellövningarna kan det vara svårt
att se effekterna av punkt- och
lamellhus. De kräver oftast en hel del
ytor för trafikangöring, p-platser,
vilket gör dem till en betydligt mindre
”grön” lösning än de kan ge intryck
av.
Ett par av förslagen visar försök att
gruppera husen i grupper eller
kvarter, som lämnar en stor del av
kullen kvar som grönyta. Här återstår
dock problemet att avgränsa
bebyggelsen mot skogen, så att
grönytan får en tydligt offentlig
karaktär. Det kan göras med gångoch cykelvägar murar eller staket,
men är ofta svårare att åstadkomma
än i en tydligare kvartersstruktur.
Flera av förslagen knyter an till
Örsvängen. Där ges möjligheter att
förbättra tryggheten längs vägen, när
husens fönster och entréer kommer
att kanta vägen.
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Bord Small dag 2

Citat och observationer

Gruppen valde att lägga till flera
enheter (ungefärligt 40-50 mer) för
att pröva ett något tätare förslag.
Grönskan är viktig. Kanske bör man
bygga på andra ställen är just i
skogen kring klockstapeln. Men om
man ändå ska bygga är det kanske
bättre att utnyttja hela skogsområdet.
Sluten bebyggelse. Om man bygger
intill vägen det är viktig att tänka på
mötet med gatan; man vill inte se in i
folks hus.

Skapa kvarterskänsla och ha mer
variation i bebyggelseformerna.
Viktig att ha bra/bättre belysning.
Använda befintlig väg till Ör.

I detta förslag skapas en stor gård (i
likhet med andra stadstyper i Ör) och
grönska bevaras på gården.
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Bord Small dag 2

Halvprivata gårdar ger plats för
gårdsgemenskap.
Malins park: skolorna vill ha mer
belysning och mer grönska samt mer
aktiviteter (t.ex. skejtpark)

Olika utformningar av gårdar ger
bättre eller sämre möjlighet till att
skapa gröna stråk genom området.

Slutförslag, viktiga kvalitéer i detta
förslag:
• Ha mer variation och färg, form och
skala
• Skapa kvarterskänsla
• Bra med bebyggelse mot Örsvängen
• Öka användningen av området
• Behåll gröna stråk/ Behåll skogen
vid Malins park för barn och djur
OBS: Gruppen använde cirka
140-150 enheter i detta förslag. De 4
enheter som ligger norrut, längst ner i
bild, är placerade utanför plangränsen.

Kommentarer till arbetet

Small-förslagen dag 2 arbetade
tydligare med att strukturera
bebyggelsen i olika typer av kvarter.
Det gav bättre möjligheter att skapa
tydliga gränser mot skogen, och
samtidigt medge inneslutna gårdar
med kvartersgemenskap. Kvarteren
gjorde också mötet med Örsvängen
tydligare och mötte också Ursviksvägen i någon mån.
Förslagen med tre kvarter lämnade
en relativt liten del av kullen kvar som
grönyta, men med möjligheter att
skapa ett tydligt offentligt grönstråk
mellan Hallonbergen och Malins park.
Försöket med storgårdskvarter visar
att gården kan bli väldigt grön, men
att de offentliga grönytorna blir små.
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Bord Medium dag 1

Citat och observationer

I detta förslag placeras mindre hus
närmast gatan och större längre in i
området. På detta sätt blir den nya
bebyggelsen mer inbjudande.
En aktiv fasad mot Örsvängen
diskuteras i gruppen som en viktig
faktor.
Grönskan delas upp i olika ytor och
blir en del av innergårdarna.

Storgårdskvarteren från förslaget
ovan bryts upp i mindre kvarter.
Byggnader längs Ursviksvägen
placeras för att få plats med ett grönt
stråk.

Olika utformningar på placering av
byggnader provas; mindre kvarter och
aktiva fasader mot Örsvängen.
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Bord Medium dag 1

Slutförslag:
• Suterränghus för att anpassa
bebyggelsen till terrängen
• Väg i en slinga på utsidan hellre än
insidan av bebyggelsen
• Hus i park – spara natur
Viktiga synpunkter dag 1:
• Aktiv fasad mot Örsvängen
• Hitta en bra lösning för att skapa
grönt stråk genom bebyggelsen
• Spara natur

OBS: sista förslaget är en kompromiss mellan olika synpunkter och
idéer och anses inte bli en lämplig
lösning. Punkthus är kvar för att
spara grönska, byggnader längs
Örsvängen och Ursviksvägen ska ge
en aktiv fasad mot gatorna.

Kommentarer till arbetet

Se nästa uppslag för kommentarer
kring arbetet vid bord Medium dag 1
och dag 2.
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Bord Medium dag 2

Citat och observationer

I detta förslag hålls flera grönstråk
öppna. Kullens grönska bevaras och
gröna funktioner och användningen
kan öka med exempelvis odling, natur
och park.
Hus placeras vid Örsvängen så att
det ska finnas mer liv vid gatan samt
att den blir mer småskalig och
trevligare att gå förbi. Luckor i
bebyggelsen i gör grönskan på kullen
synlig.
För att överbrygga Ursviksvägen
föreslås brokopplingar mellan husen
på Ursviksvägens bägge sidor.

Ett liknande förslag där byggnader i
norrläge skapar möjlighet för att
bygga souterränghus.
Ett stråk skapas mellan det nya
området och det befintliga vid
punkthusen på Mamsellstigen.

Detta förslag byggs på en tätare
struktur längs Örsvängen med hus i
park i områdets inre del.
Gröna stråket genom området
bevaras och olika fritidsfunktioner
skapas.
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Bord Medium dag 2

Förslag med hus i park med en
funktionalistisk placering av byggnader inom området. Gavlar orienteras
mot gatan och insyn i byggnader
minskas. Det finns ingen direkt
koppling mellan hus och gata.
Grönska samt kullen bevaras.

I slutförslaget placeras byggnader
tätt längs Örsvängen mot Hallonbergen och överbrygger Ursviksvägen i
två lägen. Både klockstapeln och
parkeringsytan i Hallonbergen
används i detta förslag. Bara fåtalet
hus ligger kvar i det gröna.
Naturen bli park med grönt stråk,
stigar och olika rekreativa funktioner.
Viktiga synpunkter:
• Skogen måsta vara kvar, fler stigar
och grillplatser
• Grönstråket genom området och
kopplingen mellan Hallonbergen
och Ör är viktigt
• Husens höjd bör hållas under
trädtopparna
• Flera olika typer av boenden skulle
kunna skapas
• Bygg närmre Ursviksvägen

Kommentarer till arbetet
De olika förslagen på medium-bordet präglas till stor del av stora huskroppar som placerats i öppna strukturer (så kallade hus i park) eller i stora
kvarter (storgårdskvarter). Förslagen lämnar endast en liten del av kullens
grönska som allmän park, medan det i några förslag lämnas en hel del grönt
på storgårdskvarterens innergårdar. Några förslag visar på en möjlighet att
förbinda Hallonbergen med Malins park med ett parkstråk.
Flera av förslagen knyter an till Örsvängen. Där ges möjligheter att förbättra
tryggheten längs vägen, när husens fönster och entréer kommer att kanta
vägen. Ett par förslag hade också ambitionen att möta Ursviksvägen för att
bidra till en omvandling av trafikleden till stadsgata.
I ett förslag syns två något mindre kvarter med blandad bebyggelse i olika
skala. Förslaget ger möjligheter till kvartersgemenskap på gårdarna, skapar
ett tryggare gaturum längs Örsvängen, men lämnar inte mycket grönska
kvar i parken utanför kvarteren. Kvarterens öst-västliga orientering stoppar
det gröna tänkta sambandet mellan Hallonbergen och Ör.
Några förslag pekar på möjligheten att (bokstavligt) brygga över Ursviksvägen för att minska vägens barriäreffekt.
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Bord Large dag 1

Citat och observationer

Dag 1 byggde de olika deltagarna
inte gemensamt utan skapade egna
förslag i olika omgångar.

Skapa trygghet på innergårdar
genom att bygga mindre gårdar som
har bra synlighet. Man vill kunna ha
uppsikt över sina barn som leker på
gården.
Trygghet på innergårdar skapas
genom att bygga mycket på en liten
yta.
I detta förslag följde bebyggelsetypologin stenstad med mindre kvarter
och höga hus.

Bygg suterränghus med lägre höjd
och högre andel gemensam yta.
Skapa variation i höjd. Hus placeras
tätt intill varandra längs Ursviksvägen
men har inte en direkt koppling till
vägen utan mindre gröna ytor skapas
mellan byggnader och väg,

I diskussionen anses som viktigt att
behålla skogen som gemensamt
område i mitten.
Det är svårt att få plats med 300
enheter inom klockstapeln-området.
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Bord Large dag 1
Ett storgårdskvarter med lägre
bebyggelse skapas längs Örsvängen.
Luckor mellan husen gör att
grönskan syns och ger tillgänglighet
till gröna ytor som ska bevaras
allmänna.
Högre hus och mindre kvarter
placeras i norra delen.
Öppna ytor, variation och blandning
av hustyper samt färger ska finnas i
området.
I slutförslaget placeras höga
byggnader tätt längs Ursviksvägen
och Mamsellstigen.
Grönska bevaras som en stor öppen
yta med både natur och parkområde.
Entré till skogen från Örsvängen
behålls obebyggd.
Gröna tak placeras på de flesta
husen.
Synpunkter:
• Större ytor mellan husen måste vara
allmänna och inte privatiseras.
• Mindre gårdar ska vara privata
• Bevara allmän mark som det är idag
och spara grönska och naturen

Kommentarer till arbetet

I large-förslagen syntes svårigheter
att rymma alla 300 bostäderna inom
den anvisade ytan. Här krävdes stor
skala på bebyggelsen med höga hus.
En stor andel av bostäderna kunde
dock rymmas i relativt små, täta
kvarter som förmådde att möta
Ursviksvägen på ett bra sätt och
dessutom lämna en stor del av kullen
grön, inklusive ett genomgående
parkstråk.
Stora ”storgårdskvarter” prövades.
Det gav stora, tämligen gröna, gårdar,
men gårdar som skulle blivit opersonliga genom den mängd människor
som skulle höra till gården. Utanför
dessa kvarter fanns knappast någon
allmän park kvar, men möjligheter att
anordna ett genomgående parkstråk
illustrerades.
Öppna lösningar med stora ”hus i
park” prövades. Detta kunde ge
möjligheter att bevara stora delar av
kullen grön, även om punkthusens
behov av kringytor rimligen skulle
förbruka stora ytor. Här finns också
problem med att gestalta grönytorna
som tydligt offentliga
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Bord Large dag 2

Citat och observationer

Dag två tilläts deltagarna att lägga ut
klossar även utanför fastigheten
klockstapeln.
Byggnader placeras i en öppen
planutformning så att grönskan på
kullen fortfarande syns från vägarna.
En entré till Ör skapas genom att
bygga hus vid bron och genom
förtätning längs bron vid Örsvängen.
Samtidigt ökar tryggheten för
fotgängare.
Klockstapeln bevaras och blir en
målpunkt för området. I detta förslag
skapas en allmän yta kring klockstapeln.
På kullen kan det byggas högt så att
det blir en bra vy över området.
Byggnader placeras också längs
Hallonbergsidan av Ursviksvägen.

En mer kompakt struktur med mindre
kvarter testas i klockstapelnområdet.
Gröna stråket passerar genom
området in till Örs centrala delar samt
Malins park. Stigar från Ursviksvägen
ökar tillgänglighet i området.
Högre hus placeras vid bron på båda
sidor Ursviksvägen för att ytterligare
markera entrén till Ör.

Kopplingen mellan Ör och Hallonbergen diskuteras genom en förtätning
och skapandet av stadsrum på parkeringen vid Ursviksvägen.
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Bord Large dag 2

I slutförslaget bevaras klockstapeln
och ett torg skulle byggas runt den.
Natur sparas och gröna kopplingar
mellan kvarter är viktiga. Olika typer
av gröna strukturer (mindre park, träd
längs väg, skog mm) bidrar till att
skapa ett grönt stråk mellan
Hallonbergen och Ör. Stigar i skogen
skulle förbättra naturens tillgänglighet och användbarhet.
Olika bebyggelsetyper, färger och
höjd skulle blandas.
Hus placeras längs både Ursviksvägen och Örsvängen för att öka
stadsmässigheten. Människor samt
gång- och cykelfunktioner värderas
högt i detta förslag samtidigt som
bilens roll minskar.

Viktiga synpunkter:
• Blanda hustyper, höjd och färger
• Koppla ihop Hallonbergen och Ör
• Spara naturen och tillgänglighet till
den
• Gröna tak och takterasser
• Skapa gaturum
• Skapa entré till Ör

Kommentarer till arbetet

Dag två prövades förslag där en del
av bebyggelsen tilläts korsa Ursviksvägen. De flesta förslagen blev denna
gång ännu tydligare i sina ambitioner
att ta hand om gaturummet längs
Örsvängen och Ursviksvägen.
Förslagen kunde också redovisa
goda möjligheter att anordna ett
parkstråk mellan Hallonbergen och
Malins park.
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Bord X Large dag 1

20

Bord X Large dag 1

Citat och observationer

Klockstapeln-området förtätas
genom att bygga två stora gårdar
med höga hus med mindre gator i
mellan.
Båda sidor av Ursviksvägen (vid
parkeringen och klockstapeln)
förtätas med höga hus. En mindre
andel byggnader placeras också på
andra sidan bron vid Örsvängen.
Grönskan minskar kraftigt i XLförslaget. På Innergårdar ryms
mycket lite grön yta och gröna tak
föreslås som kompensation för
minskad grönska.
En ny trygghetskänsla skapas vid
Örsvängen genom ny bebyggelse
och flera människor som rör sig i
området.
Man måste tänka på förhållanden i
topografi under planeringen, samt
skapa variation i bebyggelsetyper.

Kommentarer till arbetet

Vid bordet för XL-alternativen
uppstod stora problem att rymma de
400 bostäderna inom den avgränsade tomten. Man provade genomgående en tät kvartersstruktur med
höga hus. Med strukturen ryms ett
stort antal bostäder, samtidigt som
man kan förvänta sig relativt mörka
gårdar, en del mörka lägenheter och
svåra problem att hantera parkering
och tillfartsvägar.
Bebyggelsen lämnar ytterst lite kvar
av kullens grönska och medger inget
grönt stråk mellan Hallonbergen och
Ör.
Med den täta, storskaliga bebyggelsen kan förslagen eventuellt tämja
Ursviksvägen och omvandla den till
stadsgata, där husen har lokaler i
bottenvåningarna. Längs Örsvängen
riskerar dock husens skala att bli
alltför påträngande.
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Bord X Large dag 2

Citat och observationer

Dag två tilläts deltagarna att lägga ut
klossar även utanför fastigheten
klockstapeln.
Olika stads- och bebyggelsetyper
testas i detta förslag. I klockstapeln
byggs täta och höga hus längs
Ursviksvägen som speglas med
byggnader vid parkeringsplatsen i
Hallonbergen för att utforma en
stadsgata. Förtätning längs gatan
sker också vid bron på Örsvängen.
Andra delar av klockstapeln byggs
glest med ”hus i park” som ledande
stadstyp och grönska bevaras i stor
andel.
Längs södra delen av Ursviksvägen
byggs hus i park.
Ett grönt stråk sträcker sig mellan
Hallonbergen och Ör genom en lucka
i kvarteret.

Höga punkthus placeras i norra delen
av klockstapeln. Det är svårare att
skapa trivsamma utemiljöer kring
punkthus men det kan skapas
genom nya funktioner, exempelvis
uteplatser och grillplatser i området.
Bostäder av olika storlek och typ
skulle rymmas i området.
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Bord X Large dag 2

Höga punkthus i parken kompletteras med en mer funktionalistisk
placering av byggnader längs
Örsvängen med gavlar mot gatan.
Naturmark finns i hög andel kvar i
klockstapeln samt i Ursviksvägen
södra del.
Parkeringsplatsen i Hallonbergen
förtätats med halvöppna storgårdskvarter. I södra delen av Ursviksvägen
byggs ett storgårdskvarter i anslutningen till befintliga hus.
Obs: Gruppen använde cirka 60 extra
enheter i detta förslag.

Kommentarer till arbetet

Under dag två tilläts förslagen att gå
över Ursviksvägen med en del av
bebyggelsen. På klockstapelns
öppnade sig då möjligheter att
föreslå mer öppna strukturer, främst
hus i park med stora punkthus. Det
lämnade delar av kullens grönska
kvar som parkmark och gav också
möjligheter att anordna ett parkstråk
mellan Hallonbergen och Malins park.
Några förslag prövade möjligheter att
bygga längs Ursviksvägen för att
omvandla denna till stadsgata.
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Tre sammanfattade strukturer
Efter idéverkstäderna har Arken Arkitekter och Ekologigruppen
behandlat förslagen och synpunkterna från de två tillfällena och sammanfattat idéerna i tre olika typer av lösningar: Tre kvarter, Hus i
park och Storgårdskvarter. Samtliga dessa tre bedöms kunna möta
kommunens syften och mål med projektet. De kan också möta flera av
de vanligt förekommande förslagen och synpunkterna från idéverkstäderna, exempelvis att spara grönskan och kullen, att skapa trygghet
längs gatorna, att testa både friliggande hus och hus i kvarter. De tre
lösningarna kan också antas fungera bra med en vidare stadsbyggnad
väster om klockstapeln.
Strukturerna innehåller både styrkor och svagheter som förtydligas i
tabeller.
På följande sidor presenteras dessa tre strukturer som alternativa sätt att
gå vidare med utvecklingen av klockstapeln. Fokus ligger på stadsstruktur, alltså hur bebyggelse och vägar kan placeras och hur de förhåller sig till sin omgivning. Därför redovisas inte några exakta siffror
kring hur många bostäder som de olika strukturerna kan rymma.
Detta kan komma att variera beroende av exempelvis höjden på husen
och storleken på lägenheterna som byggs.

Tre kvarter
I denna struktur skapas tre kvarter inom klockstapeln.
Två kvarter byggs längs Örsvängen och skapar en tydlig koppling till
vägen som på så sätt kan få karaktären av gata med tryggare promenadstråk. Husens fönster och entréer ökar tryggheten för fotgängare längs
gatan. Luckor i bebyggelsen och variation i höjd på husen vid vägen
öppnar upp mot innergårdarna. Ett högre hus i hörnet mot bron markerar entrén till Ör.
Ungefär hälften av kullens natur kan sparas och en grön koppling från
Ursviksvägen mot Malins park behålls. Kvarterens tydliga gränser gör
att kullen utanför kvarteren kan bli tydligt offentlig. Det gröna stråket
i nord-sydlig riktning föreslås löpa över kullens nedre, västra, del och
mellan ett par av kvarteren mot Örsvängen. Dessutom föreslås att Ursviksvägen blir ett grönt gaturum med bl.a. alléträd.
Torg och offentliga ytor mellan kvarteren och vid klockstapeln bidrar
till att välkomna besökare till grönområdet. Mindre vägkompletteringar, i form av angöring och gång- och cykelstråk, behövs i denna
struktur som i övrigt försörjs genom den befintliga vägstrukturen.
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Tre kvarter

Körbar gång- och cykelväg
Mindre gator
Skog och naturmark
Offentliga ytor
Privata innergårdar
Gröna stråk
Klockstapeln

2015-03-03

Styrkor

Svagheter

Tydliga avgränsningar mellan privata
och offentliga ytor.

Den nord-sydliga grönkopplingen
försvagas.

Bebyggelsens kontakt med Örsvängen och Ursviksvägen bidrar till
trygghet i gaturummet.

Stora delar av grönytan tas i anspråk.

Ger förutsättningar för en långsträckt
park mellan Hallonbergen och Malins
park.

Det visuella värdet i grönskan, sett
från gatorna, försvinner.

Kopplingen till Hallonbergen längs
Örsvängen förstärks.
Befintligt gatunät kan användas i stor
utsträckning.
Möjlighet till verksamhetslokaler.
Bebyggelsen ramar in både Örsvängen och Ursviksvägen och ger
möjlighet till aktiva gaturum med mer
människor i rörelse.
Kan ingå i en framtida stadsomvandling i stråket längs Ursviksvägen.
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Hus i park
I denna struktur placeras sex fristående hus med gavel mot Örsvängen.
I strukturen kan nästan två tredjedelar av kullens grönska behållas.
Genom att avgränsa kvartersmark vid lamellhusen, bl.a. med en gångoch cykelväg, kan naturen på kullen upplevas som offentlig. Från Ursviksvägen till Malins park kan ett grönt stråk förbättra användbarheten
av grönytan. Det nord-sydliga grönstråket passerar mellan bebyggelsen
längs Örsvängen. Dessutom föreslås att Ursviksvägen blir ett grönt
gaturum med bl.a. alléträd.
Mindre vägkompletteringar, i form av gång- och cykelväg, behövs i
denna struktur som i övrigt försörjs genom den befintliga vägstrukturen.
Stadsstrukturen i denna struktur har en mindre påverkan på trygghet
för fotgängare på grund av stora mellanrum mellan husen och inte lika
tydlig koppling mellan fasad och gata. Bebyggelsens placering bidrar
inte heller på något tydligt sätt med att skapa en länk till Hallonbergen.

Styrkor

Svagheter

Grönska sparas i stor omfattning.

Otydliga avgränsningar mellan privata
och offentliga ytor.

Den öst-västliga grönkopplingen
behålls till stor del.

Förstärker inte kopplingen till
Hallonbergen.

Det visuella värdet i grönskan kan
bevaras.

Kan försvåra framtida kompletteringar
av området.

Kan i viss omfattning bidra till en
tryggare gatumiljö längs Örsvängen.
Den bevarade grönskan på kullen kan
fortsatt upplevas som offentlig.
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Hus i park

Körbar gång- och cykelväg
Mindre gator
Skog och naturmark
Offentliga ytor
Privata innergårdar
Gröna stråk
Klockstapeln

2015-03-03

27

Storgårdskvarter
I denna struktur placeras bebyggelsen längs Örsvängen och Ursviksvägen.
I denna struktur tas hänsyn till kommentarerna om att spara naturen
på kullen i en storgård, likt kvarter på Logdansvägen.
Bebyggelsen har lagts längs Örsvängen och Ursviksvägen med öppningar för de gröna kopplingarna i det gröna korset. I denna struktur
kantas både Ursviksvägen och Örsvängen av bebyggelsen, som kan
bilda ett tydligt gaturum. Strukturen kan därför bidra till att öka tryggheten i gaturummet
Storgårdskvarter innebär ofta risk för att kvartersgemenskapen blir
otydlig, samtidigt som innergården inte heller blir offentlig. Här föreslås en avgränsning av tre ytor intill husen, med t.ex. staket eller vegetation, så att gårdar för kvartersgemenskap uppstår. Med en sådan
avgränsning finns möjligheter att grönskan på kullen kan uppfattas
som offentlig för alla. En tydlig offentlig yta vid klockstapeln kan bidra
till att välkomna besökare till grönområdet.
Genom placeringen av husen förloras den visuella funktionen av grönskan, sett från vägarna.
Vägkompletteringar, i form av angöring och gång- och cykelstråk,
behövs i denna struktur som i övrigt försörjs genom den befintliga vägstrukturen.
Styrkor

Svagheter

Bebyggelsens kontakt med Örsvängen och Ursviksvägen bidrar till
trygghet i gaturummet.

Kopplingarna i det gröna korset
bevaras men försvagas.

Kopplingen till Hallonbergen längs
Örsvängen förstärks.

Risk för otydliga avgränsningar mellan
privata och offentliga ytor mot
”gården”. Grönytan sparas men
riskerar att bli svårtillgänglig..

Befintligt gatunät kan användas i stor
utsträckning.

Det visuella värdet i grönskan, sett
från gatorna, försvinner.

Den gröna kullen sparas till mer än
hälften.
Möjlighet till verksamhetslokaler.
Bebyggelsen ramar in både Örsvängen och Ursviksvägen och ger
möjlighet till aktiva gaturum med mer
människor i rörelse.

28

Storgårdskvarter

Körbar gång- och cykelväg
Mindre gator
Skog och naturmark
Offentliga ytor
Privata ytor
Gröna stråk
Klockstapeln

2015-03-03
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