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INLEDNING OCH BAKGRUND

Inledning och bakgrund
Stadsrummet kring Ursviks torg blir en av de viktigaste mötesplatserna i norra
Sundbyberg. Planeringen som hittills gjorts för stadsdelen Stora Ursvik har strävat
efter att skapa förutsättningar för ett levande torg. Det geografiska läget är mycket
bra: omgivet av tät kvartersbebyggelse, i korsningspunkten mellan viktiga stråk och
med hållplatser för bussar och Tvärbanan. Det fortsatta arbetet med planering och
utformning av stadsrummet kring torget ska utgå dels från redan uppsatta mål, dels
från stadens vision och översiktsplan.
Stadens vision 2030 uttrycker hela stadens
långsiktiga riktning. Visionen är vägledande
för stadens alla verksamheter och innehåller
en devis samt tre kärnvärden:

Levande

Sundbyberg
växer med
dig!

Sundbyberg är en levande, trygg och sammanhållen stad med liv och
rörelse i alla stadsdelar. Staden är fylld av mötesplatser, ett stadsliv med
all tänkbar service och gröna platser. Det är en stad där hela världen får
plats – en stad för dig och hela ditt liv.

Nytänkande

Tillsammans

Sundbyberg är en nytänkande, kreativ och modig stad. Här är vi
nyfikna och flexibla och vågar göra annorlunda för att ständigt
utvecklas och förbättras. En stad fylld av möjligheter för dig som
vill växa och utvecklas.

Sundbyberg är en stad fylld av gemenskap och närhet. Här finns plats
för alla människor oavsett livsstil eller förutsättningar. Vi samarbetar
och hjälps åt för att lyckas. Vi är en stad som växer bäst tillsammans.

Visionen har varit vägledande i arbetet med
stadens översiktsplan, som innehåller målbilder och strategier för den fysiska planeringen.
Gestaltningen av Ursviks torg ska utgå dels
från översiktsplanens strategier, dels från
tidigare satta mål i stadsutvecklingsprojektet
Ursvik.

Ursviks torg ska vara en levande, trygg
och väl fungerande mötesplats.
Torget ska vara inbjudande, välkomnande och locka till vistelse.
Grönska, serviceutbud, byggnads- och
landskapsarkitektur ska samverka för att
göra att torget till en målpunkt i Sundbyberg och ett uppskattat vardagsrum för
Ursviksborna.
Samlad målsättning utifrån Vision
2030, Översiktsplan för Sundbyberg
samt planprogram och övergripande
gestaltningsprogram för Ursviks västra
delar.
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Syfte med dokumentet
Ursviks västra delar ska karaktäriseras av varierad bebyggelse. För att uppnå detta föreslås följande åtgärd
i Måldokument för ett Hållbart Ursvik:
Ta fram fördjupade gestaltningsprogram i nära
samverkan med detaljplanedokument som löpande
stäms av mot visionen. Gestaltningsprogrammen visar
på exempel och strategier som stimulerar kommun,
markägare och byggherre till variation och kvalitet i
bebyggelsestrukturen.

Detta fördjupade gestaltningsprogram syftar till att
deﬁniera de avgörande aspekterna för att skapa ett
levande torg i Ursvik och till att vara vägledande för
arbetet i pågående och kommande skeden: detaljplanering, gestaltning, projektering, avtalsskrivning,
bygglov, byggnation, uthyrning och förvaltning.
Det geograﬁska området för gestaltningsprogrammet
är Ursviks torg med närområde. Området berörs av
fyra olika detaljplaner. Både allmän platsmark och
bebyggelse som gränsar till de aktuella stadsrummen
hanteras.
Dokumentet är en fördjupning av planprogrammet
för Ursviks västra delar som antogs av kommunstyrelsen 2015, och till det övergripande gestaltningsprogram som hörde till planprogrammet. Dokumentet
är avsett att vara bilaga till de detaljplaner som berör
närområdet kring Ursviks torg.
På hemsidorna för Sundbybergs stad och Sundbyberg avfall&vatten (Savab) ﬁnns ytterligare information, riktlinjer och vägledande dokument som är
relevanta för planering och projektering.

Målsättningar i stadsutvecklingsprojektet
I det planprogram som tagits fram för Ursviks västra
delar (2015) och i det tillhörande övergripande
gestaltningsprogrammet formuleras ett antal mål för
torget:
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

Skapa grönskande och lättillgängliga rum i lämpliga lägen i stadsdelen: utmed välfrekventerade
gång- och cykelstråk, kring välbesökta torgytor
och målpunkter samt mellan parker och grönområden.
Skapa förutsättningar för möten mellan
människor och väl fungerande service (kaféer,
restauranger, dagligvaruhandel, kommunal
service)
Torget ska vara en tydlig centralpunkt i stadsdelen och fungera som omstigningsplats för
kollektivtraﬁk
Utformningen av torget ska göras med stor omsorg, för god tillgänglighet och med identitetsskapande gestaltning
Torget ska erbjuda ”rum i rummet”, t ex genom
försänkt del på torget
Torget ska erbjuda generöst med allmänna sittplatser i soliga lägen och i lövskugga. Sittplatserna ska vara varierade i typ och läge, och även vara
av informell karaktär
Torget ska erbjuda generöst med träd samt annan
grönska för rumslighet, skydd och blomsterprakt.
Särskilt viktigt är plantering som inramning
mot Kvarngatan, där den blir en fortsättning på
huvudgatans parkstråk.
Torget ska innehålla av vatten för gott klimat och
behaglig miljö, som vattenspegel eller fontän
Markbeläggningen ska vara av god kvalitet
Möblering ska ha ett sammanhållet uttryck
Cykelparkering ska ha god tillgänglighet, lokaliseras nära kollektivtraﬁk och offentliga målpunkter samt utformas i samspel med övrig möblering
Paviljong (denna har utgått ur programmet)

Under arbetet som följt planprogrammet har några
mål ändrats eller omformulerats. Detta gestaltningsprogram sammafattar det aktuella läget och konkretiserar målen.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram

5

INLEDNING OCH BAKGRUND

Strategier från stadens översiktsplan

Sträva efter mer konstnärlig utsmyckning

I april 2018 antogs den nya översiktsplanen Sundbyberg 2030 - urbant och hållbart. Planen innehåller
ﬂera strategier som är relevanta för Ursviks torg:

Offentlig konst ska uppmuntras vid alla byggnationer
inom staden.

Trygga och lättillgängliga mötesplatser med mångfald och
god kvalitet ska finnas i stadens alla delar

Alla stadsdelar ska erbjuda offentliga miljöer där
det är lätt att träffas. Både på torg och i gatumiljöer
samt i parker och grönområden. Alla generationer
ska erbjudas plats i vår offentliga miljö oberoende av
förutsättningar.
Bidra till regionens tillväxt

Sundbyberg ska bidra till att förstärka upplevelsevärdena i regionen genom att utveckla stadens beﬁntliga
kvaliteter och skapa nya besöksmål.
Platser för kultur, fritid och rekreation ska säkras tidigt i
planeringen

Platser för kultur, fritid, idrott och lek ska utvecklas
i takt med att staden växer. Det är viktigt att verksamheterna tillför kvalitet till stadsmiljön. Bibliotek,
platser för kultur, fritidsgårdar, mötesplatser och
andra anläggningar placeras på strategiska platser
som möjliggör att personer boende i olika stadsdelar
kan mötas.
Stadens vatten ska bli en mer visuell del i stadsmiljön

Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa
attraktiva, tillgängliga och funktionella inslag i stadsmiljön. I nya och upprustade stadsrum ska dagvatten
och växtlighet integreras i utformningen. Ytlig dagvattenhantering med översvämningsytor, dammar
och bäckar ska eftersträvas.
Den offentliga miljön ska vara trygg, jämställd och jämlik
samt främja rörelse

Sundbyberg ska upplevas rent, snyggt och tryggt. Den
fysiska miljön ska vara tillgänglig för alla oavsett kön
och funktionsförmåga.
Ta tillvara kollektivtrafiknära lägen genom en högre exploatering och lokalisering av olika funktioner

Lokalisera funktioner för service, utbildning, kultur
och fritidsaktiviteter i goda kollektivtraﬁklägen. Bygg
ut områden så att turtäthet och utbyggnad av kollektivtraﬁk kan främjas.
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Sträva efter en bra balans mellan bostäder , arbetsplatser
och service i stadsdelarna

Bostäder, arbetsplatser och service ska placeras så att
visionen om den levande staden kan uppfyllas.
Staden ska ha en varierad arkitektur av god kvalitet

Allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden till
staden, både estetiska och till platsen. Det som byggs
ska ha ett varierat formspråk som tillsammans med
material av hög kvalitet och levande bottenvåningar
främjar de visuella upplevelserna av stadslivet.

Översiktsplanens strategier har i de ﬂesta fall bekräftat projektmålen.

INLEDNING OCH BAKGRUND

•

Ett nytt torg i en ny stadsdel
Att skapa ett nytt torg i en ny stadsdel tar tid och
kräver insatser i olika skeden. Ett stort arbete är redan gjort, inte minst genom att platsen för torget har
valts och torget har fått sin grundform. Flera mål för
torgets funktion och karaktär har också formulerats i
programarbetet. De ﬁnns samlade i planprogrammet
för Ursviks västra delar som antogs 2015, och i det
tillhörande övergripande gestaltningsprogrammet.

•

•
•

Samtidigt pågår gestaltning och projektering av
parker, gator och torg i Ursviks västra delar. Utformningen av bebyggelsen har kommit olika långt i olika
kvarter.

Området kring Ursviks torg berörs av fyra olika
detaljplaner:
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Detaljplanen för Tvärbanan vann laga kraft i
november 2018 (Dp Skelettet).
Detaljplanen för torget och kvarteren i norr och
söder var på granskning i februari 2018 (Dp
Torget).
Detaljplanen som innehåller kvarteret i väster
har varit på samråd i februari 2018 (Dp Vallen).
Detaljplanen nordväst om torget har inte påbörjats (Dp Böjen).

eller

hur!

Avtal
Bygglov

Uthyrning

Idé
Gestaltning
och projektering
Planprogram

Verksamhet

Byggna on

Förvaltning

Detaljplanering

Processen från idé till färdigt torg och stadsmiljö omfattar ﬂera skeden. Flera skeden kan pågå samtidigt.

Ursviks torg

Illustrationskarta över Ursvik. De västra delarna, där torget ingår, är ännu under planering. Karta: Stora Ursviks KB.
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Torget och stadsdelen
Ett torg har ett ömsesidigt utbyte med stadsdelen.
Stadsdelen bidrar till livet på torget, och torget bidrar
till kvalitén i stadsdelen.
Genom att Ursvik planeras och byggs för upp mot
18 000 invånare skapas ett bra besöksunderlag för
Ursviks torg. Torgets goda läge bidrar ytterligare till
förutsättningarna.
A. Publikdragande verksamheter vid torget ökar förutsättningarna för ett välbesökt och levande torg.

Besökare är grunden för ett levande torg. En tillräckligt stort
antal boende ger förutsättningar för att torget besöks, inte
minst på kvällar och helger. Arbetsplatser i närheten ger
förutsättningar för matställen, handel och service även under
dagtid.

B. Väl gestaltade fasader kring torget ökar förutsättningarna
för ett trivsamt och levande torg.

Ursviks attraktivitet för boende och företag kommer
att öka om torget blir ett levande stadsrum.

Ett levande torg bidrar till boendekvalitén i stadsdelen. Det
kan också ge dragningskraft för etablering av företag och
höja fastighetsvärdet i närområdet.

C. Funktioner på torget ökar förutsättningarna för ett välbesökt och levande torg.

Fyra viktiga aspekter för ett levande torg

8

För att locka besökare räcker det inte med att skapa
tillräckligt många bostäder och arbetsplatser, välja en
lämplig plats för torget och skapa gatustrukturer som
gynnar rörelse till och över torgytan. Närområdet där
torget ingår måste också planeras och utformas med
stor omsorg. Fyra aspekter är särskilt viktiga:

D. Väl gestaltad allmän plats ökar förutsättningarna för ett
trivsamt och levande torg.

A. Verksamheter
B. Utformning av fasader
C. Torgets funktioner
D. Torgutformning

Längre fram i detta gestaltningsprogrammet kommer
diskussionen att struktureras utifrån aspekterna A-D.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram
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Fyra nivåer av torget
Ett torg uppfattas kan ha olika geograﬁsk utsträckning beroende på vad diskussionen handlar om.
När vi pratar om Sergels torg kan vi exempelvis mena
”Plattan”, den nedsänkta ytan mellan pelargångarna,
Kulturhuset och trappan.

Ursviks torg kan på motsvarande sätt deﬁnieras på
fyra nivåer:
Nivå 1: Torgytan
Nivå 2: Det funktionella torget
Nivå 3: Stadsrummet kring torget
Nivå 4: Torgets närområde

Plattan vid Sergels torg. I bakgrunden syns en del av pelargången. Stockholm.

Ibland är även angränsande ytor för gående medräknade, som zonen under pelargångens tak.

Nivå 1: Torgytan, det sammanhållna och avgränsade torgrummet avgränsat av fasader och gator.

Då och då ingår gator och rondellen med glasobelisken.

Glasobelisken vid Sergels torg, med omgivande körytor för
biltraﬁk.

Ibland får begreppet Sergels torg inkludera byggnader, verksamheter och kollektivtraﬁkhållplatser på
närliggande gator.

Nivå 2: Det funktionella torget med vistelseytor, serveringar
och stråk i direkt anslutning till torgytan.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram
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Förutsättningar
Storlek
Torgytan (nivå 1) är i förslaget till detaljplanen
knappt 30x50 meter, det vill säga ca 1 500 m2. Det är
ett ganska litet torg. Som jämförelse är själva torgytan
vid Sundbybergs torg ca 2 500 m2 och ”Plattan” på
Sergels torg (alltså den nedsänkta ytan mellan pelargången, Kulturhuset och trappan) ca 1 700 m2. För
storleken på Ursviks torg har Nybergs torg i Centrala
Sundbyberg varit referens. Det är knappt 1000 m2.

Rumslighet

Nivå 3: Stadsrummet kring torget, som inkluderar gator och
fasader på omgivande, högre byggnader. Rummets avgränsning är främst visuell.

Byggnaderna runt torget föreslås bli relativt höga.
Byggnaden närmast torgytan i söder kan enligt
detaljplanen byggas upp till sju våningar, men med
indragna och lägre partier mot torget. Bygganden i
öster tillåts vara sex våningar, och byggnaden norr
om Ursviks allé tillåts vara sex till åtta våningar.
Byggnaden som vetter mot torget väster om Kvarngatan tillåts i detaljplanens samrådsförslag ha sju till
åtta våningar, med öppning mot en förhöjd gård.

Ljusförhållanden
Torgytans södra del kommer att skuggas av byggnader under dagtid, men tack vare gaturummet i
väster kommer stora delar av torget att ha relativt bra
ljusförhållanden, inte minst dess norra del. Under
eftermiddag och tidig kväll kommer zonen längs fasaderna öster om torget och norr om Ursviks allé att
ha mycket bra förhållanden för t ex uteserveringar.

Mark
Under en stor del av torget möjliggör detaljplanen ett
garage. Detta begränsar förutsättningarna för plantering, men kan delvis kompenseras genom garagets
konstruktion. Västra delen av torgytan kommer inte
att vara underbyggd med garage.
Nivå 4: Närområdet kring torget, med Tvärbanans hållplatser, busshållplatser samt byggnader och verksamheter som
kan sägas ligga vid Ursviks torg. Området har en upplevelsemässig relation till torget. Här är gränsen inte deﬁnitiv, utan
mer glidande.

Gestaltningsfrågor bör hanteras på olika sätt på olika
nivå. Därför kommer dessa nivåer och begrepp att
användas i den fortsatta vägledningen.
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Störning
Miljön på och runt torget kommer att påverkas av
Tvärbanan, buss-, bil- och cykeltraﬁk. Detta får effekt
både för gåendes framkomlighet och för ljudmiljö.
Både Tvärbanan och busslinjerna beräknas ha täta
avgångar. Samtidigt är kollektivtraﬁken en av de
viktigaste förutsättningarna för att skapa ett levande
torg i Ursvik.

PROGRAM OCH VÄGLEDNING

Program och vägledning
Texten i detta kapitel delas upp i fyra avsnitt, utifrån aspekter som ger förutsättningar för ett
levande torg (se sidan 9):
A. Verksamheter
B. Fasader
C. Torgets funktioner
D. Torgutformning
Diskussioner om funktion och form (avsnitt C och D) går ofta in i varandra. Avsnitten kan
lämpligen läsas ihop med kartan på sidan 18-19.
Varje avsnitt redovisar vad som är viktigt att ta hänsyn till på de fyra nivåer som diskuterades
på sidorna 10 och 11:
Nivå 4: Torgets närområde
Nivå 3: Stadsrummet kring torget
Nivå 2: Det funktionella torget
Nivå 1: Torgytan
Vägledning och program gäller även nivåerna under, det vill säga krav för nivå 4 gäller även
nivå 3, 2 och 1.
Fotografier i avsnittet ska ses som exempel som stöder resonemang i texten, inte som färdiga
lösningar för Ursviks torg.
11
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A. Verksamheter

Nivå 4
Hela området kring Ursviks torg är väl lämpat för
handel, serveringar och service. Med god service
och kollektivtraﬁk blir området även attraktivt för
arbetsplatser.
Entréer till verksamheter bör vara i lägen där angöring för t ex färdtjänst är säkrad på gatumark.
Mellan lokaler och gaturum ska det ﬁnnas ett visuellt
utbyte. Detta ger liv, variation och trygghet.

Publikdragande verksamheter lockar besökare till
närområdet, skapar viktiga stråk över torgytan och
levandegör platsen.

Bostäder med fönster mot torg, gata och hållplatser
kan skapa en tryggare miljö, inte minst kvällstid. Ur
det perspektivet är det en fördel att byggnaderna inte
enbart rymmer verksamheter och arbetsplatser.

Verksamheter skapar ett ﬂöde av besökare i närområdet och ger variation i stadsbilden. För att ett torg ska
bli en målpunkt för ﬂer än dem som bor och verkar
intill det behöver det erbjuda verksamheter som
lockar olika grupper av besökare. Sådana publikdragare är framför allt kulturverksamhet, servering och
livsmedelsbutiker.
Även mindre butiker, vårdcentral, mm är värdefulla
för livet i staden. Ett visuellt eller rörelsemässigt
utbyte mellan stadsrummet och byggnadens inre kan
göra stadslivet rikare, och staden kan upplevas större.

Program och vägledning för fortsatt arbete
Verksamheter regleras i detaljplanen samt i avtal.
Som grund för avtalen har en lokalutredning gjorts.
Ett antal verksamheter/lokaler är prioriterade och
regleras i avtal. Utredningen visar på ytterligare
möjliga lokaler i området. Över tid kan behov och
marknadsförutsättningar förändras.

God visuell kontakt mellan restaurang och gaturum. Paris.

12
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Markisen, neonskylten och skyltfönstren kompletteras av
krukväxter, för att tillsammans annonsera verksamheten för
dem som rör sig i gaturummet. Sturegatan, Sundbyberg.

Bageri med uteservering som upptar liten yta men bidrar till
en levande stadsmiljö. Halmstad.

PROGRAM OCH VÄGLEDNING

Nivå 3

Nivå 1

Lokaler på de bottenvåningar som vetter mot
stadsrummet Ursviks torg ska vara av publik karaktär (kulturverksamhet, servering, butiker, service,
osv). Kontorslokaler ska undvikas. Inga bostäder ska
ﬁnnas. Förråd o dyl får endast ﬁnnas i begränsad
omfattning.

Västra byggnadskroppen i kvarteret Kvarnstugan är
den enskilt viktigaste vad det gäller verksamheter
vid Ursviks torg. Här ska lokalerna innehålla besöksintensiva verksamheter på bottenvåning och våning
två. Detaljplanen medger bostäder från våning 4.

Även andra våningen på byggnaderna kan användas
för verksamhet med större fönsterpartier, eftersom
stadsrummet ger dem ett bra skyltläge.

Verksamheternas aktivitet får gärna ”spilla över” på
torget. Detta kan ske fysiskt genom uteserveringar,
butiker (t ex blomsterhandel) som får ställa ut varor
ute på torgytan, eller genom att kulturverksamheter
genomför tillfälliga aktiviteter. Skyltar, skärmtak och
belysning på fasader kan användas för att förstärka
närvaron av verksamheterna.

Butikslokal med skyltfönster i två våningar i hörnet mot ett
torg. Notera även den väl bearbetade fasaden med glaserat
tegel. Halmstad.

Nivå 2
Serveringar (kafé eller restaurang) ska ﬁnnas mot det
funktionella torget. Önskvärt är serveringar av olika
typ. Både gångbanan norr om Ursviks allé och östra
sidan av torget kommer att ha goda förutsättningar
för uteserveringar. Det är önskvärt att bottenvåningarna planeras för att möjliggöra detta .

Uteservering tillhörande restaurang, före öppningsdags.
Bysis torg, Stockholm.

Verksamheter i bottenvåningen präglar miljön mer än bostäderna ovanför. Skyltning och varor på gatumark levandegör
stadsmiljön, men kan samtidigt begränsa framkomlighet och
tillgänglighet. Södermalm, Stockholm.

Under torget medger detaljplanen ett garage som
tillhör fastigheten öster om torget. Detta är främst
avsett för fastighetens fordon, men kan i framtiden
även rymma allmän cykelparkering.

Byggnader som bland annat genom verksamhetslokaler
påverkar livet på torgytan. Sundbybergs torg.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram
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B. Fasader

Fasader har mycket stark påverkan på upplevelsen
av ett torg. Torget gör det möjligt att betrakta fasader
på distans. Läget ger alltså goda förutsättningar för
att uppleva byggnadens yttre från ﬂer vinklar och
även ovan bottenvåningen. Vackra eller intressanta
fasader ger förutsättningar för att torget ska locka till
vistelse.
Ur Översiktsplan för Sundbyberg:
Fasaderna i staden utgör stadsrummets väggar. Höjd,
form, färg och material påverkar stadsrummets karaktär,
stadens identitet och människors upplevelser. Bottenvåningarnas form och innehåll spelar stor roll för stadens
identitet och hur den stimulerar till mänskliga möten.
Eftersom utformningen är avgörande för vilket liv som
utspelas i staden måste arkitekturen vara av hög kvalitet.

Program och vägledning för fortsatt arbete
Detaljplanernas planbeskrivningar innehåller ﬂera
krav på fasadutformning, bl a avseende balkonger.

Väl uppglasad fasad mot lokal. Bearbetat möte mot mark.
Helsingborg.

fasaderna ”för ett samtal” med torgrummet. Exempelvis kan byggnadsfasaden berätta en historia, eller
samspela med torgets utformning.
Bebyggelsen inom respektive kvarter kan erbjuda
variation men bör också visa sammanhållenhet.
Kvarteren kan bidra med liv till stadsrummet genom
exempelvis terrasser och förhöjda gårdar med öppningar mot och utsikt över torget och Tvärbanan. I
sådana fall blir gestaltningen av räcken och murar
betydelsefull. Även hörnen på byggnader som vetter
mot torget ska gestaltas med omsorg.

Nivå 4
Fasaderna ska signalera för bland annat resenärer på
buss och på Tvärbanan att de beﬁnner sig i stadsdelens centrum. Fasaderna ska bidra till att ge torg och
gaturum karaktär av stad snarare än ett bostadsområde. Ur trygghetsperspektiv är det dock ingen nackdel att det från gatunivå framgår att byggnaderna
innehåller bostäder. Viktigt blir exempelvis placering
och utforming av balkonger och entréer, samt skyltning av verksamheter.
Särskild omsorg ska läggas på bottenvåningarnas
utformning för att göra det inbjudande att vistas nära
byggnaden. Detta kan ordnas exempelvis genom sittvänliga nischer, markiser, extra ﬁn materialbehandling och välgestaltat möte mellan byggnad och mark.

Nivå 3
Byggnaderna runt Ursviks torg kommer att prägla stadsrummet både genom sin höjd och genom
fasadutformning. En plats invid ett torg ger särskilda
förväntningar på en byggnad. Det är önskvärt att
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Byggnaderna på bilden förmedlar inte att resenärerna
beﬁnner sig vid ett centralt stadsdelstorg och vid en kollektivtraﬁkknutpunkt. Vare sig fönster, balkonger, tak, färgsättning, utformning av hörn, osv hjälper besökaren att bedöma
platsens funktion.

Fasaderna på bottenvåningarna ska upplevas öppna
mot verksamheterna i byggnaden, t ex genom att ha
tydliga entréer och väl tilltagna fönsterytor. Extra
uppmärksamhet ges entréer, som ska vara väldeﬁnierade. Portiker, material i dörrblad, osv ska signalera
hållbarhet och vara väl gestaltade.

PROGRAM OCH VÄGLEDNING

Nivå 1
Kvarteret Smedjan har en gavel som möter torget i
söder. Eftersom denna skjuter fram ur kvarterets fasadliv kommer gaveln att uppmärksamsammas från
torget, vilket ökar förväntningarna på gestaltningen.
Möjligheten att skapa visuell kontakt mellan den
förhöjda gården och torget bör också tas tillvara.

Förhöjd bostadsgård med öppning mot gaturummet. Röda
Bergen, Stockholm.

Västra byggnadskroppen i kvarteret Kvarnstugan
bildar fond åt torget och blir därmed den enskilt viktigaste fasaden. Med en väl genomförd utformning
kan denna byggnad bidra till att skapa identitet och
igenkänning.

Hög kvalitet på material och utformning i bland annat port.
Atlasområdet, Stockholm.

Byggnad med identitetsskapande och grön fasad som agerar
fond i ett stadsrum. Osaka, Japan.

Bottenvåning med uttryck som tydligt avviker från våningarna ovan. Hög detaljeringsgrad, karaktärsfullt och tydlig
signal om att byggnaden innehåller verksamhetslokaler.
Sturegatan, Sundbyberg.

Fasader som tillsammans ger stark identitet.
Byggnaderna till vänster samspelar bland annat i höjd och
med markerade bottenvåningar. Trots variation i kulör läses
deras färgsättning ihop som ett gemensam utformningsgrepp.
Byggnaderna till höger (se även bild på s 13) har en nedtonad och sammanhållen färgskala. Trots deras olikhet i bland
annat höjd och fönstersättning ger de intryck av att vara en
byggnadsgrupp. Sundbybergs torg.

Nivå 2
Direkt mot torgytan ligger de byggnader som
kommer att ha störst påverkan på torgets karaktär
och funktion. Det är positivt om de mot torget visar
åtgärder som genomförts för grönytefaktorn.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram
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C. Torgets funktioner

Ett torg kan vara mer eller mindre programmerat, det
vill säga vara mer eller mindre utformat och möblerat
för speciﬁka aktiviteter och funktioner. Låg nivå av
programmering kan ge ett mer ﬂexibelt användande.
Mer programmering kan ge en starkare dragningskraft på vissa besöksgrupper och bidra till identitet.

Program och vägledning för fortsatt arbete
Ursviks torg är ett relativt litet torg. Det begränsar
möjligheten att erbjuda ett brett program. Vissa funktioner kan eventuellt samordnas, medan andra kan
behöva lokaliseras till ytor utanför själva torgytan.
Ursviks torg ska vara en central mötesplats i stadsdelen. Sittplatser är den högst prioriterade funktionen.
Konstnärlig utsmyckning och vatten är viktiga inslag,
liksom träd och andra planteringar. Plats för torghandel och evenemang ska möjliggöras i begränsad
omfattning och utifrån vad återstående area medger.
Bostäder och verksamheter kring torget förutsätter
möjlighet att angöra på gatumark, till exempel leveranser, sopbil, färdtjänst, räddningsfordon. Parkering
(bil och cykel) sker främst inom kvartersmark. Lägen
för entréer till byggnader behöver tidigt stämmas av
med angöringsplatser. Tvärbanans hållplatser ställer
särskilda krav.

Nivå 4

ser ska ha takförsedd parkering. Cykelparkering ska
ﬁnnas nära busshållplatser och vid viktiga publika
verksamheter . I övrigt tillgodoses cykelparkering för
bostäder och kontor samt anställda i verksamheter
främst på kvartersmark.
Ekosystemtjänster skapas med hjälp av träd och
andra planteringar och genom lokal dagvattenhantering. Träd planteras i skelettjord eller sammanhängande planteringsyta för god utveckling och för
omhändertagande av dagvatten.

Nivå 3
Flera traﬁkslag och riktningar möts i korsningen
Ursviks allé - Kvarngatan. Skyltning, ljussignaler,
stolpar, belysning, markmaterial och nivåskillnader
kommer att påverka upplevelsen av stadsrummet.
Sittplatser ska erbjudas av olika typ och i olika lägen.
Det ska exempelvis ﬁnnas platser både i sol och
skugga, nära gångbanor och en bit ifrån stråken, på
uteserveringar och på allmänt tillgängliga parksoffor.
Det bör även ﬁnnas så kallade informella sittplatser,
exempelvis på en mur. De ﬂesta sittplatserna ska vara
tillgänglighetsanpassade.

Nivå 2
På grund av torgets begränsade area ska byggnader
och fasta takkonstruktioner ute på torgytan undvikas.
Detta gäller även byggnader för exempelvis vattenpump (till vattenanläggning på torget), elstation eller
toalett, som i stället ska inrymmas under torgytan
eller i byggnader runt torget.
Kärl eller yta för sophantering för till exempel
torghandel ska vid behov anordnas på angränsande
gator. Större papperskorgar och sopkärl bör placeras
längs torgets kanter och inte ute på själva torgytan.

Hållplatser för buss och för Tvärbanan kommer att
placeras på Ursviks allé respektive Kvarngatan. Dessa
möbleras i första hand enligt Traﬁkförvaltningens
riktlinjer.
Väldeﬁnerad plats för uteserveringar ska ﬁnnas i
första hand på torget och på norra sidan av Ursviks
allé. På övriga gångbanor kan uteservering anordnas
i mer begränsad omfattning, och av mer tillfällig
karaktär (t ex stolar som kan plockas undan).
Cykelparkering för Tvärbanan ska fördelas mellan
samtliga åtta plattformsentréer. Några av dessa plat-
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Torghandel i mindre omfattning. Sturegatan-Brunnsgatan.
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Elskåp, lådor för tidningar, stolpar för skyltar, osv
ska undvikas eller placeras och gestaltas för att bli en
integrerad del av torget (t ex informella sittplatser).
Cykelparkering behöver ordnas nära entrén till de
publika verksamheterna i kv Kvarnstugan. En del
platser kan eventuellt lokaliseras till Axgränd, förutsatt att cykelparkeringen är synlig från och nära tänkt
målpunkt.
Plats för uteserveringar ska säkras längs fasad norr
om Ursviks allé och invid byggnaden på torgets östra
sida. Här ska ytan vara tydligt avsedd för servering.
Uteservering av mer tillfällig karaktär kan även
erbjudas ute på torgytan och vid byggnaden i torgets
södra ände.

Nivå 1
Sittplatser är en av torgets viktigaste funktioner. Sittmöjligheter ska ﬁnnas både längs torgets kanter och
ute på norra delen av torgytan.
Torget ska erbjuda plats för torghandel i mindre
omfattning. Med detta menas två till fyra markerade platser för försäljning av exempelvis grönsaker.
Utöver detta ska det ﬁnnas anvisad plats för två till
tre enstaka, tillfälliga bord, som kan användas av till
exempel skolklasser och föreningar för försäljning
och information.

Torgytans nordöstra del har föreslagits för en vattenanläggning och för offentlig konst. En konstnär
har i uppgift att ta fram ett förslag inom ramen för
delprojektet Konsten i Ursvik. Konstverk, vatten och
landskapsarkitektur ska samverka väl och bidra till
att skapa identitet och upplevelsevärden på platsen.
Torgytan bör också ha synligt dagvatten, exempelvis
en grund ränna som utformas på ett intressant sätt.
Höjdsättningen av torgytan ska göras med synligt
dagvatten i åtanke. Dagvattenanläggningen bör ge
upplevelsevärden även när det inte regnar.
I mån av utrymme är det även önskvärt med plats
för halvpermanent försäljning under längre period
(t ex glasskiosk), för tillfällig, men mer omfattande
försäljning (t ex loppis, julmarknad eller kringresande marknad), samt för viss skyltning och eventuellt
försäljning från butikslokaler.
Fordonstraﬁken ska vara mycket begränsad, men det
ska bör vara möjligt att köra in på torget med t ex
marknadsstånd samt utryckningsfordon.

En tydlig plats ska ﬁnnas för uppträdande och mindre evenemang.
Torghandel och evenemang ska ha tillgång till el, väl
integrerat i utformningen, och med separat elmätare.
På eller vid torget bör det ﬁnnas tillgång till dricksvatten från kran.

Runt en fontän bildar soffor, murar och träd ett rum i rummet, rymligt nog för ﬂera sällskap och för att passera dem
som sitter. Solna centrum.

Sittbar kant runt plantering. Uppsala.

Upphöjda planteringsytor med informella sittplatser och
belysning. Brunkebergs torg, Stockholm.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram
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Kv Brygghuset
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Upphöjd bostadsgård
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framför allt transporter
Viktigt gångstråk in på
torget
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Zonering av funktioner och stråk på
Ursviks torg, nivå 1-3 (torgytan, det
funktionella torget och stadsrummet kring
torget). Förklaringar på nästa sida.
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Förklaring till karta över Ursviks torg
med funktionszoner

A2: Zon inom A där konstverk ska placeras.
Konstverk, sittplatser och planteringar bör
samverka.

A: Torgyta med sittplatser och planteringar
som skapar ”rum i rummet” och erbjuder
både exponerade och mer intima sittmöjligheter, främst i sol, men även i skugga.

A3: Ska samspela med den huvudsakliga
torgytan söder om gatan. Kan exempelvis
rymma mindre plantering eller sittplats av
samma typ som inom A, eller ha samma
markbeläggning. Den visuella kopplingen
mot A ska vara tydlig. Plats för gående
längs Ursviks allé ska garanteras, liksom
trafiksäkerhet.

Sittplatser ute på torgytan bör placeras i
grupp och utformas för att inte upplevas
exponerade. De kan gärna anordnas på
förhöjda kanter kring planteringar eller i
anslutning till konstverk. Vegetation kan
användas för visst skydd vid sittplatser, men
ska inte skapa otrygghet. Träd bör väljas för
att endast ge begränsad skugga, till exempel
sorter som är mindre storvuxna eller har
luftiga kronor.
Längs torgrummets kanter bör det finnas
parksoffor i mer exponerat läge som gör
det möjligt att titta ut över torget och mot
andra delar av stadsrummet.
Antalet och fördelningen mellan parksoffor
och informella sittplatser bör balanseras så
att torget ger utrymme för flera grupper
av besökare samtidigt, men inte upplevs
övergivet när få besökare sitter ner.
Planteringar och sittplatser bör samverka
med zon F för visst skydd mot Ursviks allé,
utan att blockera den visuella kontakten
mot Tvärbanan. Mot A3 bör det finnas en
rörelsemässig koppling. Möblering och
plantering ska ta hänsyn till gångstråk in
över torgytan norrifrån (mot Axgränd och
mot entrén till kulturverksamheten) samt
kopplingen över Urviks allé mot A3.
Synlig dagvattenhantering är önskvärd, t ex
i form av grund ränna till plantering.

B: Huvudsakligen en fri, oprogrammerad
yta för torghandel i mindre omfattning
samt tillfälliga evenemang. Eventuellt en
fast, mindre scen som kan kombineras
med sittplats/plantering. Möblering och
plantering ska ta hänsyn till stråk in över
torgytan söderifrån.
C: Ytor för uteservering som märks ut, t ex
genom mönster i markbeläggning.
D: Förhöjd köryta som upplevelsmässigt
binder samman A och A3. Det ska tydligt
framgå var det är körbana och var det är
fredad gångyta. Bussarna behöver viss prio
för att inte bli stående på spåren.
E1: Yta för vändande fordon som angör via
Axgränd.
E2: En fortsättning på torget med sk
”shared space”, trädplantering och möblering
med exempelvis cykelställ, och utan
genomfartstrafik.
F: Bred grönremsa med träd, markplantering
och viss utrustning längs Kvarngatan.
Sträckan förbi torgytan används för
takförsedd cykelparkering och eventuell
annan möblering. Remsan kan användas för
synlig dagvattenhantering.

URSVIKS TORG - Fördjupat gestaltningsprogram

19

PROGRAM OCH VÄGLEDNING

D. Torgutformning

Torgets storlek och proportioner är redan avgjorda.
Gestaltningen ska nu dels ordna de önskade funktionerna, dels skapa en plats med karaktär. Det praktiska ska alltså lösas på ett sätt som även ger goda
upplevelsevärden, och torget ska ges ett uttryck är
inbjudande och ger igenkänning. Den som passerar
ska lockas in på torget, den som redan är på platsen
ska trivas och vilja dröja sig kvar.

Nivå 2
Torget ska upplevas sammanhängande över Ursviks
allé, så att ytan norr om körbanan uppfattas som att
den tillhör torget. Torgrummet bör ges skydd mot
gatumiljön, i första hand Kvarngatan. Det blir en
sammanvägning mellan önskan att torget ska vara
väl integrerat i stadsmiljön, och önskan att skapa en
lugnare oas. Vid torget kan cykelparkering och annan
möblering placeras i Kvarngatans trädplantering.
Cykelparkering förses med tak som utformas för att
samspela med torgets övriga möblering. Cykelparkeringen kan ev kompletteras med en lägre häck eller
mur, förutsatt att de inte begränsar tillgängligheten.
Det ska ﬁnnas gott om möjligheter att sitta ner, att se
och synas, att möta vänner och nya bekantskaper, att
känna igen andra.

Program och vägledning för fortsatt arbete
Här behandlas gator, hållplatser, mm endast översiktligt. Fokus ligger på det funktionella torget.

Nivå 4
Träd är av stor betydelse för att skapa karaktär och
god vistelsemiljö. Ursviks allé ska ha trädrader på
båda sidor, med en relativt storvuxen sort. Kvarngatan planeras som grön en promenad med en bredare
markplantering och träd i en något oregelbunden rad
på östra sidan. På Kvarngatans västra sida planteras
träd i ”öron” som avgränsar parkeringsﬁckor.

Torget ska beläggas med vackert och hållbart markmaterial. Exempel är marktegel och natursten. Detta
ska bidra till känslan av att man träder in på torget,
och bidra till en karaktär av stadsdelstorg, snarare än
förortstorg. Betongplattor eller -marksten kan användas i viss omfattning, men de vanligaste produkterna

Klimatmässigt goda lägen (främst de med goda
solvärden) bör utnyttjas för sittplatser. Det kan vara
både uteserveringar, parksoffor och informella sittplatser.
Axgränd ska ses som en fortsättning av torget med
shared space, trädplantering och möblering med
exempelvis cykelställ, och utan genomfartstraﬁk.

Nylagd markbeläggning av tegel. Helsingborg.

Nivå 3
Det ska vara lätt och lockande att röra sig över
torget till fots. Gångstråk ska ha bra kontinuitet från
övergångsställen och gångbanor. Viktiga stråk ska
hållas fria från möbler, stolpar, mm. Markbeläggning,
ljussättning och höjdsättning ska utföras för god
tillgänglighet, orienterbarhet och trygghet.
Uppmärksamhet ska ägnas åt visuella kopplingar
mellan torget och Tvärbanan. Torget ska erbjuda
passagerare på spårvagn och hållplats ett inbjudande
intryck. Hållplatsen ska ses från torget.
20
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Markbeläggning av natursten på gågata, kombination av
smågatsten och små hällar/plattor. Halmstad.
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(typ slät, grå 35-platta) bör undvikas. Öppna fogar
som tillåter inﬁltration av dagvatten är positivt.
Tillgängligheten är viktig. Material som kan upplevas
ge en ojämn yta (t ex gatsten eller breda fogar) ska
kompletteras med jämna hällar i viktiga stråk.
Torgets gestaltning ska relatera till omgivande byggnader och till konstnärlig utsmyckning.

teringar. Sittplatserna kan vara av informell karaktär,
t ex på murar runt planteringarna. Se även under
avsnitt C. Torgets funktion.
Även plantering i marknivå är positivt, och då som
del av dagvattenhanteringen. Förutom träden längs
gatorna ska några träd planteras på torget. Mikroklimatet ska vara bra, med skyddade miljöer, sol och
skugga. Eftersom solljuset är mest attraktivt i stadsmiljön ska träd väljas och placeras för att endast ge
begränsad skugga på torgytan.
Belysning är viktigt både för trygghet och upplevelser. Ljussättningen ska samspela med torgets utformning i övrigt, och med dess funktioner. Torgets södra
del kan därför belysas på annat sätt än den norra.
Ljuset ska bidra till variation under året och till att
göra torget inbjudande även efter mörkets inbrott.
Ljussättningen ska särskilt uppmärksamma torgets
konstverk.

Häckar ger skydd mot gatan och skapar ”rum i rummet”.
Greta Garbos plats, Stockholm.

Markbeläggning av natursten. Körbar zon mellan byggnader
och torgyta. Nijmegen, Nederländerna.

Torg med ungefär samma bredd som Ursviks torg. Långsmala, upphöjda planteringar skapar ”rum i rummet” och
skydd mot gatan. Sittplatser på serveringar längs fasaden
och vid planteringar. Bysis torg, Hornsgatan, Stockholm.

Nivå 1
Torgytan ska kunna upplevas både intim och generös. Karaktären kan dra sig lite mot ett ”parktorg”,
men det ska ändå vara tydligt att det är ett torg, inte
en park. Torget bör vara utformat så att det tilltalar
både barn och vuxna. Det får gärna vara lekfullt, men
utan att upplevas som en lekmiljö. Formspråket bör
inte vara alltför strikt.
Ett önskemål är att skapa ”rum i rummet”. Eftersom
torgytan i sig är relativt liten ﬁnns det begränsade
möjligheter att dela upp den i ﬂera rum. Dock är
tanken att på torgets norra halva anordna sittplatser
ute på torgytan som kombineras med upphöjda plan-

Intima sittplatser. Kafébord i yta med träd och markplantering (nyanlagd) i gatumiljö. Leiden, Nederländerna.
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Drift och underhåll
Detta avsnitt redogör för delar, ytor och utrustning vid Ursviks torg
som kan behöva extra drift- och underhållsresurser.
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Drift och underhåll
Ursviks torg ska ses och besökas av många. Det behöver se vårdat ut för att behålla sin attraktivitet över
tiden och förbli en positiv symbol för stadsdelen.
Torget kommer att bli utsatt för slitage och nedskräpning. Det kommer också att innehålla delar som är
särskilt skötselkrävande, framför allt vattenanläggningen. Drift och underhåll av torgmiljön kommer
alltså att ställa extra krav på både budget och på
skötselpersonalen.
För att säkra att material, utrustning och tekniska
lösningar är hållbara och funktionella ska projekteringen av allmän plats stämmas av med Tekniska
enheten på Stadsmiljö- och serviceförvaltningen.

Förhöjd uppmärksamhet
Några av de tänkta funktionerna på Ursviks torg är
sådana som ﬁnns många ställen i stadsmiljön, men
som här behöver ses över med en tätare frekvens:
• Sittplatser, papperskorgar och planteringar
förväntas hålla hög klass men utsätts för mycket
slitage. De behöver rengöras, städas, repareras
och ersättas.
• Renhållning av hårdgjorda ytor kan behöva mer
tid än i andra stadsmiljöer, bland annat på grund
av nedskräpning från torghandel.
• Det är viktigt att cykelparkeringar vid torget
hålls i bra skick, både för upplevelsen av torgmiljön och för att parkeringen ska vara attraktiv
och funktionell. Detta ställer krav på tillsyn och
åtgärder, till exempel borttagande av övergivna
cyklar.

Mer krävande delar
Torget föreslås innehålla delar som kräver särskild
tillsyn och underhåll:
• Konstverket behöver regelbunden tillsyn och
rengöring, samt reparation vid behov.
• Vattenanläggningar är ofta extra resurskrävande,
dels för att vatten och ytskikt ska hållas rena,
dels för att pumpanläggning och tätskikt är
sårbara.
• Synlig dagvattenhantering kan behöva extra
skötsel, eftersom det lätt samlas grus och skräp
som försämrar anläggningens funktion och
upplevelsevärde.
• Sittmöbler som inte ingår i stadens standardsortiment kan vara svårare och mer kostsamt att
underhålla.
• Förhöjda planteringsytor kan vara svårare att
drifta och bevattna än planteringar i marknivå.
• Takförsedda platser behöver rensas från skräp
och löv, och belysning behöver underhållas.
Takkonstruktionen kan också vara känslig för
åverkan.
• Utöver vanlig funktionsbelysning kommer
Ursviks torg troligen att innehålla belysning som
lyfter fram vissa delar och möjliggör effekter
och säsongsvariationer. Både stolpar, armaturer,
ljuskällor och styrning kan avvika från standard.
Torgytan behöver även uttag för el, exempelvis
för evenemang och torghandel, med delar som
eventuellt kan användas av allmänheten. Drift
och underhåll av el- och belysningsanläggningen
på torget kan därför innebära högre kostnader
och mer tid än en standardanläggning.
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Definitioner
Vad är ett torg?
Ett torg är en planerad öppen plats i en tätort, som är en del av
det offentliga rummet.
Torg har funnits så länge det funnits samhällen. De har framför
allt använts som marknadsplatser men också för ceremonier och
offentliga evenemang.
Vissa torg har haft den rent estetiska rollen att framhäva någon
byggnad som ligger på eller vid torget.
Torget erbjuder den ”luft” i bebyggelsen som behövs för att kompensera den täthet som uppstår när bebyggelsen är kompakt.
Planteringar för blommor, buskar och träd ingår som naturliga
inslag i torgmiljön och kompletteras ofta med offentlig konst. När
sittmöjligheter ordnas ger torget möjligheter att bli en naturlig
mötesplats.
Källa: Wikipedia
24
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Om torg i detaljplan
Torgytan på Ursviks torg kommer att regleras med
beteckningen TORG. På Boverkets hemsida ﬁnns
följande deﬁnition för denna planbestämmelse:

Användningen torg inrymmer olika typer av torg
med tillhörande verksamheter och ska vara avsett
för ett gemensamt behov. Användningen betecknas
TORG.
Ett torg är en öppen plats som ofta har en hårdgjord yta och saknar omfattande vegetation.
Torget avgränsas av byggnader eller andra
stadsbyggnadselement och kan användas för till
exempel handel, utskänkning och allmän kommunikation. Torget kan även användas för möten och
evenemang. Grundprincipen är att ett torg endast
tillfälligt får upplåtas för enskild verksamhet.

Vad ingår i användningen
Användningen medger att platsen används för
torg med tillhörande verksamheter, det kan till
exempel vara torghandel, kiosker och serveringar,
kollektivtraﬁk med hållplatsskydd eller parkeringsplatser. De tillhörande verksamheterna ingår
i användningen oavsett om de redovisas som egenskapsbestämmelser eller inte. Är det viktigt för
planens syfte att funktionerna placeras inom en
viss del av torget så kan placeringen regleras med
egenskapsbestämmelser. Om inget annat uttrycks
omfattas också normal fordonstraﬁk, motsvarande det som ingår i användningen gata. Det kan
ofta vara gestaltningsmässigt motiverat att kunna
inrymma hela torgytan inom användningen torg
istället för att reglera användningen gata längs en
eller ﬂera sidor av torget.
Inom användningen torg är det möjligt att medge
att mindre byggnader uppförs när dessa är
förenliga med användningen. Det kan till exempel
handla om busskurer, kiosk, toaletter och liknande. Vill kommunen kunna medge mer omfattande
byggnader måste detta regleras med egenskapsbestämmelser för utformning av allmän plats. Även
funktioner som normalt inte förekommer på ett
torg bör särskilt regleras med egenskapsbestämmelser. Det kan till exempel handla om en permanent scen eller lekplats.

Normalt behöver markreservat för allmännyttiga ändamål, som till exempel underjordiska
ledningar, inte läggas ut på allmän plats då detta
ryms inom användningen. Är en närmare placering viktig kan dock en administrativ bestämmelse om markreservat eller en egenskapsbestämmelse om utformning av allmän plats användas.
Enskilt ändamål
Grundprincipen är att ett torg inte mer än tillfälligt får upplåtas för enskilt ändamål, till exempel
för en konsert. När kommunen är huvudman är
det dock möjligt att upplåta marken för ändamål som är planenliga och gagnar allmänheten,
till exempel en kiosk som drivs i privat regi. På
samma sätt kan en enskild huvudman upplåta
marken för ändamål som gagnar det gemensamma intresset. Om allmän plats behöver överföras helt till enskilt ägande krävs en ändring av
detaljplanen till kvartersmark.
Källa: Boverket (2017). Torg. https://www.boverket.se/
sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/anvandning-av-allman-plats/Torg/ Hämtad
2018-07-12.

Om uteaktiviteter i det offentliga rummet
Förenklat kan uteaktiviteter i det offentliga rummet
delas in i tre kategorier:
• Nödvändiga aktiviteter, t ex att gå till skola och
jobb, att handla mat eller att vänta på bussen. Hit
hör de ﬂesta av vardagens gåaktiviteter.
• Valfria aktiviteter, t ex gå på en promenad, ta lite
frisk luft, sitta i solen eller stå och titta på något
intressant som händer.
• Sociala aktiviteter, t ex lek, att hälsa på varandra, att samtala, men även att se och höra andra
människor. Detta är aktiviteter som följer på de
första två kategorierna, som en konsekvens av att
människor vistas nära varandra.
Där kvalitén på den fysiska miljön ökar, tilltar framför
allt de valfria aktiviteterna, och som en följd även de
sociala aktiviteterna.
Livet mellan husen är inte gångtraﬁken, eller de rekreativa eller sociala aktiviteterna. Livet mellan husen
är en sammanvävning av dessa, som tillsammans gör
städernas och bostadskvarterens gemensamma rum
betydelsefulla och attraktiva.
Ur Livet mellem husene, Jan Gehl, Köpenhamn 2003.
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URSVIKS TORG
Fördjupat
gestaltningsprogram
Detta gestaltningsprogram syftar
till att definiera de avgörande
aspekterna för att skapa ett
levande torg i Ursvik och att
vara vägledande för arbetet i
pågående och kommande skeden:
detaljplanering, gestaltning,
projektering, avtalsskrivning,
bygglov, byggnation, uthyrning
och förvaltning.

Sundbyberg växer med dig!

08-706 80 00 • SUNDBYBERG.SE

