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KONCEPTSKiSS

sTADsFRONT

PARK

öppet landskapslutet/halvöppet
landskap

Slutet landSkap

KULTUR-
LANDsKAP

Konceptbild: Ett reproducerat kulturlandskap sträcker 
sig ut i Gröna Dalen och möter den nya stadsfronten. 

öppet landskap

PARKKULTURLANDSKAPBEBYGGELSE STADSFRONT
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KONCEPTSKiSS -  REPODUCERAT 
K U L T U R L A N D S K A P

öppet landskapslutet/halvöppet
landskap

Slutet landSkap

Vista skogshöjd
Erik Giudice Architects

© Kjellander + Sjöberg 2011

SJÖCRONA PARK

En ny grön stadsdel i Helsingborg

Området, f.d. Folkparken i Helsingborg, är beläget nära stadens centrala delar med kopplingar till det framväxande H+området samt flera av
stadens rekreativa stråk. Den befintliga miljön är en natur och kulturmiljö med stort bevarandevärde, högt över havet på landborgen med
ekologisk mångfald i omgivande Gåsebäcksravinen. Programmet innehåller en blandning av aktiva gång och cykelstråk, platsbildningar,
befintliga kultur och parkmiljöer, mötesplatser och en ny exploatering på 300400 bostäder.

Förslaget skapar en modern stadsbyggnad  till form och innehåll  med tydlig miljöprofil. Stommen i förslaget är mötesplatser med
sammankopplade flöden, stråk och allmänna platsbildningar. Stadsdelen har en öppen karaktär som blir en tillgänglig destination både för boende
och besökare med inbjudande torg, utomhusteater, caféer, restauranger och besökscentrum. Utvecklingen infogas följsamt i befintlig
kulturbebyggelse och park som ömsesidigt stärker varandra och skapar en ny identitet.

Projektet ger en ökad integration med omgivande stadsdelar och innehåller en blandning av bostadsrätter och hyresbostäder. Befintliga
verksamheter bevaras i hög grad; barnomsorg, kultur, utställning samt sinnenas trädgård.

Utdrag ur juryns motivering:
"Förslaget tillåter kulturmiljön att spela en central roll då de befintliga byggnaderna tillsammans med bevarande av den gamla parken får en egen
identitet. Därmed finns goda förutsättningar för området att fungera som en tillgänglig mötesplats för boende och besökare. Dessutom bidrar
förslaget till att bygga samman staden och fungera som en brygga mellan de befintliga bostadsområdena."

Fakta

Typ: Hållbar utveckling,
Stadsbyggnad

Status: Idé, Pågående uppdrag
Storlek: XL 40 000 kvm
År: 2011
Adress: Sjöcrona Park,

Helsingborg
Beställare: Sjöcrona Exploatering AB

genom HSB, Peab,
Riksbyggen och
Helsingborg Stad i
samverkan

Omfattning: 46 000 kvm

Ledning: Ola Kjellander
Team: Stefan Sjöberg, Lena

Viterstedt, Axel Freij,
Johannes Brattgård,
Mimmi Wide Gustafsson,
Simon Isacsson, Fredrik
Pettersson, Andreas
Lebisch

Utmärkelser: Delat 1:a pris, parallellt
uppdrag

Publikation: Fastighetstidningen nr 10
2012

KONTAKT

Kjellander + Sjöberg
Repslagargatan 15 A
SE118 46 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 615 32 80
info@ksark.se
press@ksark.se

FÖLJ K + S

Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Instagram
Prenumerera på vår RSS
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev
Hitta oss på World Architects

ETT GIVANDE SAMARBETE

K + S verksamhet bygger på analys, öppen
dialog och kreativa workshops. Ett engagerat
teamwork är grunden i våra processer. Vi är
inblandade i ett stort antal projekt inom
stadsutveckling, arkitektur och design.
Intresserad? Kontakta oss på 08615 32 80
eller skicka ett mail till Ola Kjellander eller
Stefan Sjöberg.

HÅLLBAR UTVECKLING

K + S arbetar utifrån de enorma miljömässiga
och ekonomiska utmaningar vi står inför.
Genom att fokusera på resurseffektivitet,
beteenden, sociala samband,
klimatpåverkan, konsumtion och grön
ekonomi kan vi bidra till en väg framåt. Vi
arbetar med utformningen av hållbara
stadsmiljöer och arkitektur. 
Läs mer om vår syn på hållbarhet.

5 (11) Situationsplan

Bebyggelse i skogsbryn
Vista skogshöjd - Erik Giudice Architects

Exempel på planutformning 
Kjellander + sjöberg 

Konceptbild: Nytt bryn och gräns för kulturlandskapet

Genom att flytta fram brynzonen kan 
känslan av kulturlandskap och den 
öppna dalgången bevaras. Den nya 
bebyggelsen ligger inbäddad bland 

träden och kontrasterar mot det öppna 
landskapsrummet och stadsfronen. 

‘
’

öppet landskap

PARKKULTURLANDSKAPBEBYGGELSE STADSFRONT
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KONCEPTSKiSS - STADSFRONTEN

Ängsnäs Park 
Joliark

Inspirationsbild: Ny bebyggelse i trä. Trädgårdar som vet-
ter ut mot Gröna dalen. Ängsnäs Park - Joliark

Inspirationsbild: Bebyggelsefronten i direkt anslutning till 
det nya parkstråket. Man kan röra sig längs med vattents 
båda sidor i den nya parken. BIld: Henrik Larsen Architects

Konceptbild: Ny, tydlig stadsfront möter Gröna Dalen

Genom att flytta fram och exponera 
stadsfronten  görs Gröna Dalen till Bålstas 

framsida. På detta sätt skapas en tryggare park 
och förutsättningar för att daglig aktivitet i 
parkstråket. En förtätning gör även att det 
nya parkstråket tydligare kopplar till Bålsta 

centrum. 

öppet landskapslutet/halvöppet
landskap

Slutet landSkap ÖPPET LANDSKAP

PARKKULTURLANDSKAPBEBYGGELSE STADSFRONT

‘
’
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K O N C E P T S K i S -
PARKEN GRÖNA DALEN

Konceptbild: nya landskapsparken i Görna Dalen.   

Den ljusgröna färgen  symboliserar mark med kulturland-
skapskaraktär. Här kan odling eller bete fortgå. Den mörkare 
gröna färgen  symboliserar den nya parken med flera 
funktioner längs vattenstråket.

Inspirationsbild: Nyanlagd park med landskapsplanterin-
gar. Lady Fields - BDP

Inspirationsbild: Parken Gröna Dalen. Öppen park som 
möter stadsfronten. Bild: Alma Arkitekter - Gällivare sam-
hällsomvandling 

Inspirationsbild: Bete i landsskapspark

Den  nya parken sträcker sig längs med 
dagvattenstråket i nord-sydlig riktning. 

Med nya kopplingar blir det lättare att röra 
sig mellan Bålstas olika bostadsområden, 

centrum, grönområden och vattenmiljöer.

ÖPPET LANDSKAPslutet/halvöppet
landskap

Slutet landSkap öppet landskap

PARKKULTURLANDSKAPBEBYGGELSE STADSFRONT

‘
’
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MÖjLiG DiSPOSiTiON Av 
B E B Y G G E L S E T Y P O L O G i S E R

LÄGRE BEByGGELsE

HÖGRE BEByGGELsE -
FLERFAMILJsHUs

Konceptbild: Ny, tydlig stadsfront möter Gröna Dalen

Diagram: Bebyggelse i Gröna dalen Den gula färgen  
betyder något högre bebyggelse. Den rosa färgen  
 lägre hus. Rastret   är områden med befintlig 
bebyggelse& detaljplanerat för bebyggelse

Bebyggelsens utbredning kommer 
bland annat att påverkas av de svåra 

markförutsättningarna. Det finns artesiskt 
vatten i stora delar området dessutom är 

mäktigheten på leran över 15 meter. 

öppet landskapslutet/halvöppet
landskap

Slutet landSkap öppet landskap

PARKKULTURLANDSKAPBEBYGGELSE STADSFRONT

‘
’


