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INLEDNING
BAKGRUND
Att förtäta och förändra området kring Bålsta Centrum till en mer traditionell stadskärna finns med i den fördjupade översiktsplanen från 2010. Här talas det om ”stenstaden” som förebild, det vill säga sammanhållna kvarter med tydliga gaturum. Här
finns butiker i bottenvåningarna med skyltfönster samt offentliga torg, parker och
platser. Beslut om att fortsätta mot denna vision togs av kommunens politiker 2012
med antagande av ”Planprogram för Bålsta centrum – från tätort till stad”. Detta
innebär en successiv utveckling av centrumområdet under flera decennier.
Uppskattningsvis kommer centrum att kompletteras med ca 1 900 nya bostäder och
ca 12 400 kvadratmeter butiker/lokaler.

SYFTE
idé- och gestaltningsprogrammet syftar till:

att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum,
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen, samt
att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser.
Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av detaljplanernas utformningskrav samt som stöd vid bygglovprövning.

MÅL
Målet med Idé- och gestaltningsprogrammet är att förstärka Bålstas identitet som
stad i enlighet med kommunens vision, översiktsplan och planprogram för Bålsta
centrum.
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STADSPLANENS PRINCIPER
Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens
Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med omPRINCIPER
FÖR STADSPLANENS STRUKTUR
OCH UTFORMNING
AV KVARTER OCH GATOR
kringliggande
naturområden.

tjenixen!

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Länkade gator - inte återvändsgator

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park

?

Vi arbetar med öppna
bottenvåningar
för att skapa
liv och
Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete
Genom
att placera lamellhus
i fonden presenteras
fina vyer.
Vi bygger tydlig
kvartersstruktur
och inte lamellhus
eller hus i park
Vi använder
höjdskillnader
att skapa
nyatransparens
användningsområden
I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen
finns samlat.
t.ex. sittplatser

Cykeln prioriteras - inte bilpendling

Tydlig kvartersstruktur - inte diffus

Öppna bottenplan - inte slutna

PRINCIPER FÖR PLANERINGEN AV UPPLEVELSEN AV STADENS GATURUM OCH “LIVET MELLAN HUSEN”
I Bålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig!

Att samla

C

- eller sprida

C

Att integrera

- eller segregera

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

8

ÖVERSIKT

för park
att bygga
satellitstad
Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens Vi länkar staden istället
Vi bygger
insprängt
staden istället för bebyggelse med omMellan kvarter är det “gåfartsgator”
kringliggande naturområden.

Att invitera

C

- eller avvisa

C

Att inspirera

- eller passivisera

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad
Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete
Källa tillvåningshöjd.
diagrammen om stråk: Jan
-Livet mellem husene, 1971
finns Gehl
samlat.
Inom varje kvarter ska husen ha varierande
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TVÅ GRUNDELEMENT:

STORA GATAN
En stadsmässig koppling mellan gamla
Bålsta och Bålsta centrum.

GRÖNA STRÅKET
Ett huvudstråk som kantas av verksamheter passerar stationen mot Gröna
dalen.
Konceptet bygger på två starka stråk.
Mötet mellan dessa kopplingar blir en
intensiv nod i den nya identitetsstarka
Bålsta, där olika trafikslag, verksamheter och boendeformer flätas samman.

TRE LEDORD:

MÅNGFALD
Gestaltningen av sradens nya platser,
kvarter och byggnader kännetecknas av
variation och mångfald

FLÄTA SAMMAN
Blanda - stad med natur; nytt med gammalt; bostäder med verksamher

IDENTITETSSKAPA
Platser formges så de ger och förstärker
Bålstas specifika identitet.
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PROGRAMMETS PUSSELBITAR
BYGGNADER VID GRÖNA STRÅKET

STATIONSOMRÅDET

En central gågata bildas genom
påbyggnad av centrumbyggnaden, en
strategiskt placerad paviljong samt
stadsrumsskapande byggnader mellan
kommunhuset och landstingshuset.

Resecentrum blir Bålstas nya landmärke och stationsområdet med sin

Bålsta får en ny framsida genom
uppglasade fasader med butiker som
vänder sig ut mot Gröna Stråket.

urbana stationspark blir en naturlig samlingsplats både för resenärer och
boende i Bålsta. Här samsas lunchcafé
med övrig service och kultur.

CYKELN I CENTRUM

Säker övervakad cykelparkering
vid resecentrum med servicestation
och förvaringsboxar premierar cyklisten
framför bilpendlaren.

NATURUM ÅSEN
Från Gröna Stråket skapas en förlängning via en naturstig upp till Åsen. Här
finns möjligheter att skapa ett Naturum
med utsikt över Bålsta.

GRÖNT PARKERINGSHUS
I nära anslutning till stationen uppförs ett
parkeringshus för pendlare i 3 eller 4 våningar. Växtlighet på fasad som grön
koppling till åsen symboliserar också det
gröna valet att ta tåget och låta bilen stå.

BILDNINGSCENTRUM
En strategisk målpunkt i stråkets
fond skapas genom tillbyggnad av bildningscentrum. Stråket fortsätter genom
bildningscentrum vars överbyggda innergård öppnas upp. Den nya gena vägen till
sim- is- och sporthallen ger dessa verk-

BLANDA OCH FLÄTA SAMMAN
Här blandas och flätas naturen samman med det byggda genom att låta en
del ”vild” natur finnas i stationsparken,
samt låta kullen bilda tak över cykelgaraget och på så sätt låta åsen rinna ner
i parken.

samheter tydliga entréer.

AKTIVITETSPARKEN
En plats för spontanidrott, aktivitet
och urbana sporter som bygger vidare på
den idag anlagda Skateparken. Här skapas plats för en mängd olika aktiviteter i
anslutning till simhall och ishall.

KOMMUNHUSET

LEKPARK GRÖNA DALEN

KOMMUNHUSPARKEN

Kommunhuset byggs till med en ny
huskropp mot stationsparken, ett nytt
stadshus som markerar centrum.

Kommunhusparken blir en tydlig
mötesplats i centrum med viloplatser i solen, cafépaviljong i parkmiljö med entrén till centrum mittemot.

En ny park anläggs i Gröna Dalen. Den
får karaktären av en äppellund som
minner om de fruktodlingar som en gång
fanns i Bålsta.

BOSTADSKVARTER

LILLA TORGET

BOSTÄDER LÄNGS STORA GATAN / STOCKHOLMSVÄGEN

Mot Gröna Dalen skapas bostadskvarter
med uppluckrad kvartersstruktur
i en skala som möter Mansägens bebyggelse och centrumbebyggelsen.

En plats som kopplar ihop entrén till
Bildingscentrum och den södra entrén
till Centrumbyggnaden. Här finns plats
för uteservering i sydvästläge.

skapas genom att
båda sidor av Stora Gatan/Stockholmsvägen kantas av ny bebyggelse. Mot
järnvägen bostadskvarter med en tät
kvarterstruktur och grönskande
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Stadskaraktär
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innergårdar.
Bebyggelsen ges
genom
materialval och kulörer, artikulering i
hushöjd, förskjutningar av fasadliv och
sadeltaksgavlar mot gatan.

variation

ILLUSTRATIONSPLAN

Naturum
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Skala 1:4000
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STRÅK & MÅLPUNKTER
STRÅK
Stockholmsvägen (Stora gatan) och Gröna stråket blir stadens två nya huvudstråk där verksamheter koncentreras.
Den stadslika strukturen längs dessa två
stråk utgör grunden till den stadskaraktär som planprogrammet syftar till att
skapa.

1

MÅLPUNKTER
De platser och torg som finns i Bålsta
förstärks i gestaltningsprogrammet med
karaktärsgivande utformning och ny bebyggelse i relation till den befintliga.

2

A
T
A
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2) Kommunhuset/Centrumbyggnaden
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1) Resecentrum
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Målpunkter som förstärks längs det Gröna stråket är

Å

E

GRÖNA STRÅKET KORSAR STORA GATAN

Illustration: ETTELVA arkitekteroch LAND.
Vy från norr längs Stora gatan (Stockholmsvägen) söderut. Till vänster i bild ses entrén till stationsparken, Gröna Stråket ses korsa Stora gatan.
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SEKVENS AV GATURUM, PARKER OCH TORG
Gröna stråket är en gågata som knyter
ihop två av Bålstas viktigaste gröna element, Gröna Dalen och Bålstaåsen. I sin
förlängning även till Mälarens vatten. Till
detta stråk koncentreras både kommersiella och offentliga verksamheter.
PARKER OCH TORG LÄNGS STRÅKET
Den nya stationsparken blir den välkomnande urbana entréparken. Kommunhusparken utvecklas till stadsparken/
finparken i centrum. Lilla torget kantas
av uteserveringar och körsbärsblom. Tillsammans med Aktivitetsparken, hjärtat
av centrums sportkluster, utgör dessa
de offentliga parker och torg som bildas
längs gröna stråket.
Dessa platser förstärks av att kvalitéer
adderas som har sociala, kommersiella,
rekreativa och ekologiska värden samt
att befintliga och nya entréer vänder sig
ut mot stråket.
Stråket fortsätter genom gröna dalen där
Lekpark Gröna Dalen blir en ny mötesplats för barnfamiljer. Placeringen av lekparken kan komma att ändras beroende
på framtida planprogram.
Stråket kan förlängas norrut upp på Bålstaåsen med en naturstig som avslutas
i ett Naturum. En sådan förlängning avstråket kopplar staden närmare värdefull
naturmiljö. Den möjligheten bör utredas
vidare.
Stråket och dess offentliga platser beskrivs mer ingående på följande sidor.
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GRÖNA STRÅKET MOT KOMMUNHUSPARKEN

Illustration: ETTELVA arkitekter & LAND
Vy från Stora Gatan (Stockholmsvägen) ner mot bildningscentrums påbyggnad. Till höger ses det nuvarande kommunhusets fasad med klätterväxter. Ny entré till gallerian.
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GATURUMMET SOM MÖTESPLATS
EN MÖTESPLATS
Stråket är en urban struktur, ett långsträckt offentligt rum med en koncentration av människor. Här rör man sig under
trädkronor, längs fasader som öppnar
upp sig mot stråket. Genom att knyta
samman en sekvens av målpunkter, parker och torgytor kan en självklar mötesplats skapas, ett gaturum man vill uppehålla sig i och där man kan möta andra
Bålstabor.

ETT FLEXIBELT RUM MED KARAKTÄR

Gågata som shoppinggata, Piteå. Foto www.pitea.se

Gaturummet är flexibelt och ger utrymme för funktioner såsom uteserveringar,
konstverk, skulptur som inbjuder till lek,
vatteninslag, dagvattenhantering och
cykelparkeringar. Här finns plats för gatumarknader. Varuleveranser tillåts vissa
tider. Stråket dimensioneras för att klara
angöringstrafik och tillfällig trafik från
t.ex. skötselfordon.
En tydlig karaktär längs stråket ökar
orienterbarhet och förstärker identiteten vilket skapas genom tydliga gestaltningsprinciper för val av markbeläggning,
växter samt möblering.

Gatumarknad, High street, England.
Foto: www.telegraph.co.uk

Träbänkar för flera att sitta på, New Road,
Brighton, England. Arkitekt: Gehl Architects.
Foto: www.landezine.com

Vattenspel, BRF Kredit Huvudkontor, Ljungby,
Danmark. Arkitekt: Henrik Jørgensen Landskab .
Foto: www.landskab.dk

Gatuträd som organiserar cykelparkering och övrig
gatumöblering, Jacobsgatan, Stockholm. Foto:
www.slottstradgardsmastaren.blogspot.com

ETT MÖBLERAT RUM
Möjlighet att stanna upp och sitta ner
längs stråket är viktigt för att det ska
upplevas befolkat. Stråket har både soffor och bänkar. Vissa möbler integreras
med planteringsbäddar. Belysningsstolpar, cykelparkering, bänkar och papperskorgar ska bidra till utformnings helhet
och ges en gemensam färgsättning och i
karaktär skilja sig från Bålstas standardmöblemang.
18
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Större cykelparkering, Dragarbrunnsgatan, Uppsala
Foto: White arkitekter, www.white.se

Sittplatser under träd, Pitt Street Mall,
Sydney. Arkitekt: Tony Caro Architecture
Foto: www.landezine.com
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Integrerade uteserveringar, Stationstraat, City
of Saint-Niklaas, Belgien. Arkitekt: Grontmij.
Foto: www.landezine.com

VATTENINSLAG OCH KOPPLING TILL MÄLAREN
VATTENELEMENT LÄNGS STRÅKET
För att tydliggöra Bålsta Centrums närhet till Mälarens vatten föreslås ett antal
vattenelement införas längs gröna stråket. Gröna stråket med en förlängning i
Gröna dalen blir både en fysisk koppling
samt en konceptuell koppling med de adderade inslagen av vatten.
Vattenelementen ges olika karaktär
längs stråket och går från Bålstaåsen till
Mälaren i en gradient från strikta parkmässiga former till organiska naturlika
uttryck.

I Stationsparken i norr är vatteninslaget
formellt i form av en vattenspegel. I Kommunhusparken adderas en fontän/lekfulla vattenspel. I Gröna dalen föreslås en
organiskt formad dagvattendamm som
på vintern kan användas för skridskoåkning. Stråket fortsätter sedan ned genom
Gröna Dalen till gästhamnen och vidare
mot Kalmarsands badplats, via fuktstråket som föreslås grävas ut till en mindre
å. Längs åns kant planteras fåtalet träd,
en gång av stenmjöl anläggs och vattnet
korsas med träbryggor och vattnets utryck blir mer naturlikt.

DIAGRAM FÖR FORMKONCEPT

BÅLSTAÅSEN
FUNKTION & PLATS

FORMSPRÅK
STRIKT / PARKLIK

VATTENSPEGEL
Rogivande reflektion
Stationsparken

FONTÄN / VATTENSPEL
Lekfullt och samlande
Kommunhusparken

DAGVATTENDAMM
Dagvattenrenande
egenskaper
Lekpark Gröna Dalen

Reflekterande och stilla vattenspegel Arboretum
Lackenbach, Österrike. Arkitekt: 3:0 Landscape
Architects. Foto: www.landezine.com

Fontän med stiliserat klippmotiv. Lustgarten, Berlin,
Tyskland.
Arkitekt: Atelier Loyd. Foto: www.wikipedia.com

ÅPROMENAD
Lokaliserar Mälaren
Gröna Dalen mot
gästhamn & badplats
ORGANISK / NATURLIK

MÄLAREN
Infällt vattenspel i markbeläggning. Skovlunde Torv,
Ballerup, Danmark. Arkitekt: Henrik Jørgensen
Landskab. Foto: www. landskab.dk

Dagvattendamm, Nora strand, Danderyd.
Foto: www.danderyd.se
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IDENTITET OCH KARAKTÄR

Grått marktegel, Gråbrødre Plads, Odense.
Arkitekt: GHB Landskabsarkitekter. Foto:
www.marktegel.se

Grått marktegel, Gråbrødre Plads, Odense.
Arkitekt: GHB Landskabsarkitekter. Foto:
www.marktegel.se

Jemtelands Plads, Köpenhamn.
Arkitekt: Henrik Jørgensen Landskab.
Foto: www.landskab.dk

Gröna stråket blir ett urbant stråk med
ett karaktäristiskt trädskikt som binder
samman de gröna platserna och skapar
parkkänsla längs stråket. Stråkets sammanhållna gestaltning ger det en egen
identitet och tydlig karaktär samtidigt
som det gestaltningsmässigt refererar
till Bålstas befintliga strukturer.

marktegel som löper längs centrum från
stationen ner till Gröna dalen. Teglet
fångar upp Bålstas tegelarkitektur
men ges ett fint samtida uttryck med
en tegelsten i långformat med en
färgvariation i gradient från grått till
svart. På vissa ställen skapas ett mönster
för att skapa variation.

MARKBELÄGGNING

Utanför ”tegelmattan” läggs en ljus,
enkel stenyta i natursten eller betong
som skapar en kontrast till och som lyfter
fram tegelytan.

Stråket har en enhetlig markbeläggning
i form av en fyra meter bred matta i

Klättrande pipranka på fasader.
Foto: www.grobar.se
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Körsbärsblom, Kungsträdgården, Sthlm.
Foto: Malin Rydolw, www.fototävling.nu

GRÖNA STRÅKET

Tegelmönster, Classensgade, Köpenhamn.
Arkitekt: 1:1 Landskab.
Foto:worldlandscapearchitect.com.

Informella sittplatser, Pitt Street Mall,
Sydney. Arkitekt: Tony Caro Architecture.
Foto: www.landezine.com

VEGETATION

som ansluter till respektive plats tema.

Längs stråket går en sammanhållen allé
som ger stråket en rumslig stadga. Där
stråket möter korsande stråk löper allén
även ut längs det korsande stråket så
att träden hjälper till att rumsligt koppla
mot omgivningen. Mindre blommande
träd skapar intimitet vid sittplatser längs
stråket.

Färgrika och doftande perennplanteringar
som förstärker årstiderna anläggs för
att skapa en detaljeringsnivå som gör
promenaden längs stråket mer varierad
och innehållsrik.

Med allén som ryggrad kan de anslutande
platserna innehålla en variation av träd

Perennplantering, The High Line, NYC.
Arkitekt: James Corner Field Operations
and Diller Scofidio + Renfro.
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Perennplantering, The High Line,
NYC. Arkitekt: JCFODS + Renfro.
Foto: www.onefootinberlin.com

Träden
och
planteringarna
kan
utformas så att dagvatten kan ledas till
växtbäddarna i ett gemensamt system
för infiltration och fördröjning.

Upphöjd plantering, sittbar,
Mathildeplein. Arkitekt: Buro Lubbers.
Foto: www.landezine.com

PLAN 1:250
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CENTRUMKVARTERENS FASADER

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park

använder
höjdskillnader
att skapa
nyalamellhus
användningsområden
ViVibygger
tydlig
kvartersstruktur
och inte
eller hus i park
t.ex. sittplatser

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens
Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

bygger med
park öppna
insprängt
staden istället
för
med
omViVi
arbetar
bottenvåningar
förstaden
attbebyggelse
skapa liv och
transparens
Tillägget
“Gröna
Stråket”
är överordnat
kringliggande naturområden.

Vi länkar
staden
istället för
att bygga
satellitstad
Vi skapar
smitvägar
genom
kvarteren

bygger
ett
centrum
där
shopping,
bostäder
och arbete
ViVi
länkar
staden
istället
förbåde
att bygga
Genom
att
använda
utskjutande
hörnsatellitstad
väcks
nyfikenheten
hos besökaren
finns
samlat.
och leds
frammåt i staden

TEGEL
Tillkommande bebyggelse sammanlänkas med det befintliga genom ett medvetet materialval.
En variation av fasadmaterial kan förekomma, däribland tegel som anspelar på
befintliga byggnader och kan varieras i
färgnyanser och murningsteknik.
Byggnader längs Gröna stråket innehåller både kommersiella och offentliga
verksamheter blandat med bostadsbebyggelse.

SPEGLING
För att förstärka de gröna inslagen vertikalt får byggnader mot parken speglande
fasader.

GRÖNSKA PÅ FASAD
Utvalda fasader har klätterväxter.
Förslag på stråkets tegelfasader.
Illustration: Lisa Bruch

Grönska på fasad
Illustration: LAND

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Speglande fasad. Arkitekt: Kengo Kuma.
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Tegelfasad, Noordstrook,
Amsterdam. Arkitekt: Dick
van Gameren Architecten

Tegelfasad, Annedal.
Foto: ETTELVA arkitekter.

Tegel möter trä
Foto: Nicola Drincic, arkitektrådet.se
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Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället
för att privatisera med uteplatser

Baker House av Alvar Alto. Ljust tegel. Foto: ETTELVA
howtobecomeanarchitect.
wordpress.com/

CENTRUMKVARTERENS ENTRÉSITUATIONER
ETT LEVANDE STRÅK
Bålstagallerian byggs ut mot Gröna Stråket med uppglasade butiksfönster och
ges en ny huvudentré. Entréer till de nya
butikerna varvas med entréer till bostäderna som byggs ovanpå gallerian.
Kommunhusets park öppnas upp och blir
en viktig mötesplats i centrum och den
första offentliga parken - Kommunhusparken. Parken erbjuder utöver viloplatser och grönska en glasad restaurangpaviljon som är lunchrestaurang och café
på dagen och blir till restaurang och pub
på kvällen.
Allt detta sammantaget skapar förutsättningar för ett levande stråk.

Vy över Gröna stråket med Bålstagallerian och Finparken

Markerad huvudentré. Sollentuna
Centrum. Foto: Wikipedia

Uteservering., Kristoffer Fagerstöm
Arkitektur & Design

Illustration: ETTELVA Arkitekter & LAND

Paviljong, Tyskland, Amunt Architekten Martenson undNagel Theissen
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Uppglasade entréer i bottenvåningar.
Hornsberg, ÅWL
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STATIONSPARKEN
Stationsparken är det första offentliga
rum som besökare i Bålsta möts av och
har därav en viktig representativ funktion. Här väntar man på tåget, bussen
och bilskjutsen.
NIVÅSKILLNADER

STATIONSBYGGNAD

Parkens nivåskillnad synliggörs genom
terrasser med sittbara kanter i natursten
eller ljus betong. Stråkets tegelyta lutar
som mest 1:20 och löper längs resecentrumbyggnaden upp mot gångtunneln
och tågspåren. En generös trappa mot
söder annonserar huvudentrén till Resecentrum. Parkens trappor, kanter och
gröna terrasser blir informella sittplatser
på platsen.

Grått marktegel i trappa, Gråbrødre Plads, Odense.
GHB Landskabsarkitekter, Foto: www.marktegel.se
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Exempel på trädval, gulbarkig hägg som blommar i vitt
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Gräsytorna planteras med vårlökar som
t.ex. snödroppar, vårstjärna, scilla, krokus och narcisser. Den översta terrassen
utformas som en stilla vattenspegel.

Narcisser.
Foto: LAND.
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Terrasserna har klippta gräsytor och
planteras med träd som ger parken stark
karaktär.
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Krokus.
Foto: LAND.
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PLAN 1:1000

Scilla.
Foto: LAND.
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Terrasering, Vasaparken, Stockholm.
Foto: www.buitexgenius.wordpress.com/

Vattenspegel och terrasser, Samir Kassir Square, Beirut.
Foto: Vladimir Djurovic Landscape Architecture

EN LIVFULL PLATS
Stationsparken blir en livfull plats och
ett nav för den nya stadsbildningen som
inramas av butiker, caféer och resecentrums huvudentré. En lättorienterad och
trygg miljö som är upplyst på kvällar och
nätter och som erbjuder ett serviceutbud
till alla som rör sig i området.
Åsens natur får rinna över i Stationsparken, vilket visar sig i cykelpaviljongens
gröna tak.

CYKELN I FOKUS
Cykelgarage, inspirationsbild. Paul Chevalier school,
Tectoniques 100. Bild: dezeen.com

Cykelpaviljongen ligger så nära pendeltågsuppgången det går. Här parkerar cyklister i bästa läge vid entrén under tak,
eller i närliggande cykelställ som är fina
att se på även när de står tomma.
Stationspark, inspirationsbild. Fredrikshavn toppenafdanmark.com

LUFT
Mjuk övergång: trappa /gräsmatta. Cuppett
architects

Cykelparkering med service vid resecentrum

Vattenspegel som lockar till interaktivitet. Townshend Landscape Archtects

Sitta på torget, Sollentuna Centrum, foto Bjerking
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Cykelställ, Oslo. Foto: ETTELVA.

Centralt torg, Nya Hovås, Arkitema.
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KOMMUNHUSPARKEN
FUNKTION

NY MÄRKESBYGGNAD
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Körsbär och vårlökar, Madison square garden, NYC.
Foto: www.taismelillo.blogspot.se

lé
Al

Körsbärsträd

Konstverk

GE
VÄ

M

RU

NT

CE

Parken karaktäriseras av sina stora sammanhängande perennplanteringar med
långsträckta solvända sittmöbler.
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Kommunhusparken är Bålstas nystöpta offentliga park som öppnar sig och
sträcker ut sig mot stråket. En tydlig mötesplats i centrum med den klassiska
parkens innehåll. Platsen bär även på
möjligheten att utvecklas till ett stadsrum med tydligare torgfunktion. En tänkbar utveckling är att platsen utformas
som ett parktorg med plats både för träd
och planteringar integrerat med torgets
funktioner.

N

MÖBLERING
Förutom viloplatser i solen och vackra
planteringar innehåller parken en paviljong som erbjuder kaféplatser i parkmiljö. Här kan man i anslutningen till stråket
sitta och titta på folkvimmel och samtala
över en kopp kaffe.

Uteservering
Paviljong
Vattenspel

Vändzon

Entré
Galleria

PLAN 1:1000

Planering med prydnadsgräs. Foto: LAND
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Lek i vattenspel, Lorenskog Torg, Lorenskog, Norge.
Østengen & Bergo AS, Foto: www.landezine.com

Boule på stenmjölstorg, Skovlunde Torv, Köpenhamn.
Henrik Jørgensen Landskab. Foto: www.landskab.dk
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Perenner, BRF Kredit Huvudkontor, Ljungby, Danmark.
Henrik Jørgensen Landskab. Foto: www.landskab.dk

Nivåhantering, Korenmarkt torg, Mechelen, Belgien.
Arkitekt: OKRA. Foto: www.landezine.com

LILLA TORGET
FUNKTION

GALLERIA
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MARKBELÄGGNING
Gröna stråkets tegelbeläggning fortsätter ut på torget i ränder för att tydliggöra
kopplingen till detta huvudstråk.

es
Ut

b
rs
Kö

l
ke

Cy

BILDNINGSCENTRUM

Sittbar trappa, Björns trädgård, Sthlm.
Foto: www.bostad.erikolsson.se
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VEGETATION
Torget förses med ett trädskikt i form av
en körsbärslund i modern tappning då
träden ställs i en hårdgjord beläggning.
Under trädens kronor kan man besöka
någon av uteserveringarna eller sitta i
trappan med integrerade sittplatser.
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Lilla torget är en plats som kopplar samman entrén till bildningscentrum och
den södra entrén till gallerian. Platsen
ligger något avsides från stråket men kan
med nya byggnader och verksamheter få
bättre förutsättningar att bli ett tydligare
stadsrum i centrum. Fasaden på Gallerian öppnas upp mot torget och möjliggör t.ex. uteservering på torget. Ny beläggning, träd och möblering ger platsen
starkare karaktär.

P

PLAN 1:1000

HK

Cykelbanan markeras över torget, i torgets östra hörn tillåts bilar köra över torgbeläggningen för att möjliggöra angöring.

Markering för cykelbana i beläggning.
Foto: Land.

PLAN 1:1000

Uteservering under körsbärsblom, Bysistorget, Sthlm.
Foto: www.bostad.at

Körsbärsblom. Foto: www.elsa.elle.se.
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Markering för cykelbana i beläggning.
Foto: www.cyklistbloggen.se
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AKTIVITETSPARKEN
FUNKTION
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BILDNINGSCENTRUM

BADHUS

Multisport, här pingis, Box Hill Gardens - Melbourne.
Arkitekt: ASPECT Studios, Foto: www.landezine.com
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Beläggningsytan ges ett tydligt grafiskt
mönster som länkar ihop de olika sportfunktionerna och ger rummet en tydlig
egen karaktär. Detta kan åstadkommas
t.ex. genom att asfalt målas.
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Multifunktionella möbler i betong och
trä fungerar både som skatehinder/ sittmöbler och läktarplatser. Sporter som
utomhuspingis, basket, boule, skateboard, inlines, parkour och bmx är tänkbara
här. På vintern kan vissa ytor spolas och
användas för hockey och bandy.
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Aktivitetsparken är en hårdgjord plats
för spontanidrott, aktivitet och urbana
sporter. Temat bygger vidare på den idag
anlagda skateparken. Fasaderna på de
omgivande byggnaderna aktiveras med
klättergrepp och mål för bollsporter och
lekar.
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Aktiverad fasad och mark, Superkilen - Köpenhamn.
Arkitekt: Topotek 1 och Superflex. Foto: www.detail-online.
com

Klättra, hänga, balansera, Furuset Parkour Park - Oslo.
Ark.: Kragh & Berglund. Foto: www.kragh-berglund.com
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Skate, Charlotte Ammundsens Plads - Köpenhamn.
Arkitekt: 1:1 Landskab, Foto: www.dac.dk

rke

PLAN 1:1000

Klättring, Sundholm, Köpenhamn.
Foto: LAND
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Asfaltsgrafik.

LEKPARK GRÖNA DALEN
FUNKTION

AKTIVITETSPARKEN
ISHALL
Fruktlund

EN

G
VÄ
US
DH
BA

I stråkets södra ände anläggs en ny lekpark i Gröna dalen. Parken innehåller
även grillplatser, utegym och en dagvattendamm. Gröna dalens lekpark ansluter till de sportytorna i centrum och
det södergående cykelstråket som leder
vidare från centrum mot Lasse Åbergs
museum och villakvarteren söder om
centrum. Dagvattendammen samlar
dagvatten från centrums hårdgjorda ytor.

IDROTTSPLATS

Lekplats
Utegym

Dagvattnet leds vidare ned mot Mälaren
via ett meandrande stråk, åpromenaden,
som blir ett rekreativt stråk för gång- och
cykeltrafik. Stråket ger möjlighet att ytterligare fördröja och rena dagvatten.

Dagvattendamm

VEGETATION

Vattnet blir mittpunkt i ett häckomgärdat parkrum med grillplatser runt dammen. Den har ett karaktäristiskt trädskikt av äppelträd. Äppelträden refererar
bakåt i tiden till de gamla fruktträdgårdar som tidigare fanns i Bålsta. Dammen
planteras med vackra och vattenrenande växter som t.ex. strandiris, smalkaveldun, fackelblomster, hampflockel,
jättegröe och olika starrarter.

Gångbro över dagvattenstråk.
Arkitekt: Bureau-B+B, Foto: www.landezine.com

Lekplats med vattentema, Vejlebroskolen, Danmark.
Arkitekt: Monstrum. Foto: www.monstrum.dk
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Planillustrationen ovan är endast en idéskiss. Funktionen krävs men dess placering
och utformning kommer att utredas vidare i planprogram för Gröna Dalen.

Lek under fruktträd, Ladegårdsparken, Holbæk,
Danmark. Arkitekt: SLA. Foto: www.sla.dk

Dagvattendamm, Fatburendamm, Västerås.
Arkitekt: Mälark AB. Foto: www.malark.se/
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Vattenspel och prynadsgräs, Sherbourne common,
Toronto. Arkitekt: PFS Studio. Foto: www.landezine.com

Gungor på lekplats, Berlin.
Arkitekt: Atelier Loidl. Foto: www.landezine.com

GRÖNA STRÅKET

29

BILDNINGSCENTRUM
Genom att öppna upp för Gröna Stråket
genom Bildningscentrum skapas en
sammanhängande koppling mellan de
olika platserna.

TILLBYGGNAD MED KULTURELLT INNEHÅLL

Besökaren får en tydlig bild av var man
befinner sig, det blir lätt att orientera sig.
Positiva konsekvenser blir att naturliga flöden uppstår från flera håll och får
Bålsta Centrum att bli mer levande.

BILDNINGSCENTRUM

Bildningscentrum och sporthallen förses
med entrédörrar och stora glaspartier ut
mot stråkpassagen vilket gör promenaden genom passagen intressant.
Skolan blir av med sin ljusgård men får
istället genvägar direkt ut i det fria.
Ljusgårdens samlingssal och andra
användningsområden ersätts med en ny
tillbyggnad på sporthallen / skolan.
Tillbyggnaden kan innehålla t ill exempel
besöksintensiv kulturell verksamhet.

AKTIVITETSPARKEN

SIMHALL
ISHALL

Vy över stråket genom Bildningscentrum

Gröna dalen
30
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GENOMFÖRANDEFASER
FAS 1

FAS 2

Stråket färdigställs från området norr om stationen fram till Bildningscentrum
och Lilla Torget. Upplevelsemässigt slutar stråket vid Bildningcentrum. Där
fortsätter tegelbeläggningen i en ny tappning och skapar en detaljering på Lilla
Torget. På så vis spiller Gröna Stråket över på Lilla Torget.

Stråket kan kompletteras fram till Gröna Dalen genom ombyggnad av Bildningscentrum, anordnande av Aktivitetsparken, Lekpark Gröna Dalen och Naturum. Bildningscentrum öppnas upp, men behöver inte öppnas upp helt utan glastaket kan bibehållas.
Läget för Gröna dalens lekpark kan komma att justeras beroende på framtida planprogram för området.

FÖRDELAR MED ATT FAS 2 GENOMFÖRS:
Stråkets förlängning genom Bildningscentrum bidrar till:
- att skatepark, ishall och simhall blir en del av Gröna Stråket och lättare att
nå
- att fasaderna mot sakteparken som idag upplevs som baksidor blir till
framsidor
- att Bildningsccentrum blir mer tillgängligt och kan förses med ytterligare
verksamheter och funktioner med kulturell inriktning
IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM
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VERKSAMHETER

Här visas Gröna stråket tillsammans
med symboler för de verksamheter som
RKSAMHETER
stråket effektivt länkar och knyter samman.ett stråk med
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En ombyggnad av bildningscentrum öppbåda sidor.
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Öppningen genom Bildningscentrum förses med entréer in mot sporthall och skola.
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Gröna dalen
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Flygfoto över bildningscentrum vid en tidigare ombyggnad då man lade tak över två stora
Foto: Bildningscentrum
före
ombyggnad
visar att möjligheter
innergårdar,
och byggnaden fick dess
nuvarande
utseende.

för
avupp
byggnaden
Vifinns
föreslår
attöppning
man öppnar
igen, och möjliggör en utomhuspassage.
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HANDEL

 
Den
tillkommande handelsytan i Bålsta Centrum bör för hållbar lönsamhet och för att skapa en livaktUTREDNING FRÅN RSD, SLUTSATSER:
ig småstadsmiljö bli 7 000 à 8 000 kvm, och bör i huvudsak etableras vid det befintliga centrum samt
”RSDs bedömning är att den tillkomman- ringsbarhet på detta stråk.
formning och placering. I gestaltningsstråken mot och kring resecentrum.
Störreärytor
så kräver
enhandel
starkt regional satsning, vilket talar
de handelsytan i Bålsta Centrum lämpliprogrammet
denän
totala
ytan för
En bättre koppling
till stationen
och
re- centrum.
emot
tankarna
om
ett
lokalt
gen kan bli uppemot 7 000 à 8 000 kvm,
och annan besöksintensiv verksamhet
som i huvudsak bör placeras i anslutning
till den befintliga centrumbyggnaden
samt vid stråken mot och området kring
resecentrum. Större ytor än så kräver en
stark regional satsning med bl a mycket
parkering, vilket talar emot tankarna om
ett lokalt centrum. Även i detta mindre
förslag ska man tänka på att inte strypa
biltillgängligheten till centrum, då bilkunderna är viktiga för ett centrum som
Bålsta.
Utöver de rena handelsytorna bör ca 1
000 nya kvm för serviceverksamheter och
kanske 2 000 kvm för upplevelseverksamheter tillföras.
Vi föreslår därför totalt ca 10 000 kvm nya
ytor för handel och därtill kopplad service
med långsiktig beredskap för ytterligare
max 5 000 kvm.
Det bör noteras att livaktig gatumiljö kan
skapas även med annat än handel, restauranger och liknande, jämför Den Goda
Stadens rapport ”Funktionsblandade
stadskvarter” från 2010. Om denna typ av
verksamheter (gallerier, publikt exponerade kontor mm) läggs till, kan det totala
yttillskottet kanske bli ända upp emot 15
000 à 20 000 kvm.
Att bygga över parkeringen enligt planförslaget är sannolikt inte lönsamt kommersiellt, och det kommer att bli svårt
att locka butiker som besökande till det
tänkta stråket ”en våning upp”. Det s k
Kolla Läget-värdet pekar inte på etable-

secentrum är viktig, och kan ge positiva
ca
12ca
500
kvmnya
BTAkvm
(motsvarar
ca 10 000
Utöver
de rena handelsytorna
bör
1 000
för serviceverksamheter
och kanske 2 000 kvm
effekter på såväl
resecentrum
som cenkvm uthyrbar yta) vilket förefaller väl avtrum. För att för
åstadkomma
detta bör in- tillföras.
upplevelseverksamheter
vägt.
omhusstråket i gallerian förlängas utomVi
föreslår
därför
totalt
ca
10
kvm nya ytor för handel och därtill kopplad service med långsiktig
Lisa Lagerén, RSD, Handelsutredning Bålsta cenhus mot stationen, något som även ger en -000
beredskap
för ytterligare maxtrum,
5 000
kvm på samma
stråk som
ovan,
Rapportkoncept
8 april december
2014,
s 34. samt kanske något hundratal
del nya ytor inne
i centrum.

kvadratmeter i anslutning till en
ny uppgång
pendeltågen i områdets östra del.
Se ev
rapporten
i Bilaga 3till
Handel.

Gestaltningsprogrammet fångar upp
idéer och ger intressanta inspel för ut-

Primärt område för kommersiella
besöksintensiva verksamheter.
Shopping, service, ärendehandel
BOSTÄDER
och dagligvaruhandel.

DIAGRAM

Sekundärt område för kommersiella besöksintensiva verksamheter på delar av sträckan.
Service och dagligvaruhandel.

Primärt område för ickekommersiella besöksintensiva verksamheter.
Kultur, bibliotek, lek etc.

Ev möjlighet för mindre
dagligvaruhandel vid ny
uppgång.

Figur 24. Förslag till huvudsaklig spridning av besöksintensiva verksamheter.
Bild:
centrum,
Rapportkoncept
23 december
2013,
Lisa Lagerén,
RSD.
Det Handelsutredning
bör noteras attBålsta
livaktig
gatumiljö
kan skapas
även med
annat
än handel,

restauranger och liknande, jämför Den Goda Stadens rapport ”Funktionsblandade stadskvarter” från 2010. Om denna typ
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Handelsutredning Bålsta centrum
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NATURUM
Gröna Stråket möjliggör en vidare koppling upp till Åsen. Här finns möjlighetar ett skapa ett Naturum som blickar
ut över centrum och landskapet ned mot
Kalmarviken. Naturum Åsen skulle då bli
en port till åsens naturområde, där vandringsstigar kan anläggas.
Det finns ett uppdrag för planprogram för
Bålstaåsen där lämplig markanvändning
utreds.

Utkikstorn i Naturrummet
Utkikstorn av Atelier EEN arkitekter

text

Parc des bord de Seine av HHF arkitekter
bild: www.dezeen.com
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GRÖNA STRÅKET

Seljord Lookout Points_Rintala Eggertsson Architects
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Gallery Monma Annex_Akasaka
Monma Annex

Elemement House_Rintala Eggertsson Architects
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STORA GATAN VID STRÅKET
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STORA GATAN
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Stora Gatan - Stockholmsvägen, vy från norr.
Illustration: ETTELVA arkitekter & LAND.
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Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.
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Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.
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GATUMILJÖ, INTEGRERAT TRANSPORTRUM, 26 M
EN GATA MED STADSKARAKTÄR

EN SÄKER PASSAGE ÖVER GATAN

Stockholmsvägen eller “Stora gatan”
som den skulle kunna döpas om till,
utvecklas till en gata med stadskaraktär.
En gata som blir en tydlig huvudgata i
staden och som kopplar centrum mot
gamla Bålsta. Gatan har en alléplantering vilket ger gaturummet stadga och
dignitet. Gatan utformas med samma
mått, 26 m bred, som planprogrammets
integrerade transportrum.

I den punkt där “Gröna stråket” korsar
“Stora gatan” höjs nivån på gatan så att
biltrafiken måste anpassa farten till
passerande gångtrafik på stråket. Här
kan även ett trafikljus behövas för att ytterligare stärka säkerheten i passagen.
.

FUNKTION
På norra sidan är gångbanan breddad
för att kunna erbjuda uteserveringsmöjligheter i söderläge. Verksamheter i
husens bottenvåningar koncentreras till
lägen där handelsutredningen pekar ut
gynnsamma lägen. På norrsidan löper en
dubbelriktad cykelbana som ansluter till
det befintliga cykelsystem som idag finns
längs Stockholmsvägen.

Dubbelriktad cykelbana samt busskur under trädrad, Kiel. Foto: www.mikaelstyrman.blogspot.se

VEGETATION
En grönremsa med klippt gräs och trädrad av parklind skiljer gång- och cykelbana från körbanan där fordonstrafiken
går. Grönremsans bredd anpassas så att
den kan rymma busshållplatser i lägen
där sådana behövs. Körbanan är dimensionerad för att klara busstrafik.
På södra sidan upprepar sig mönstret
med trädplanterad grönremsa och gångbana.

Plantering vid uteservering, Ashwin Street, London.
Arkitekt: J & L Gibbons Landscape Architects.
Foto: www.landezine.com
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Uteservering och trottoar.
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SEKTION 1:250

PLAN 1:250
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RESECENTRUM
EN MÖTESPLATS
Bålstas nya resecentrum blir en nod där det
offentliga möter det privata. Parken framför
stationen inramas på båda sidor av bostadskvarter med butiks- och verksamhetslokaler i
bottenvåningarna.

P-HUS

När Bålsta växer ut norr om stationen kommer
passagen under järnvägen att bli den trevligaste länken till centrum för cykel och gångtrafikanter norrifrån. Alla passerar här – eller
stannar upp ett tag och tittar på blommorna
som knoppas.

EN FLEXIBEL PLATS

BOSTÄDER /
DAGLIGVARUHANDEL / GARAGE

RESECENTRUM
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Här är platsen där man kan sitta en stund,
mata duvorna eller kanske springa ner och
köpa mjölken till morgonkaffet och råka stöta
på barnens lärare.
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Platsen kan förändras efter årstiden och tiden
på dygnet. Kanske står här gatumusikanter i
rusningstrafik, eller så ställer fiskgubben upp
sin vagn här varje torsdag och passar på att nå
pendlarna på hemväg från jobbet.

Cykelparkering

Stationsbyggnaden ligger mitt på torget och
blir den självklara mötesplatsen med sitt kafé
där solen når fram både sommar och vinter. På
gatuplan finns även kiosken och de uppglasade vänthallarna samt cykelservice.

Cy

EN PLATS MED MÅNGA FUNKTIONER
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Hela området, med torg, park, cykelparkering
deluxe, stationsbyggnad, dagligvaruhandel
och andra butikslokaler blir navet där olika
funktioner möts. Här finns förskola, gym, parkering, buss, tåg, pendel och dagligvaruhandel
bekvämt nära. Det blir attraktivt att åka kollektivt.
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PERSPEKTIVBILD ÖVER RESECENTRUM OCH STATIONSPARKEN

Vy över Resecentrum och Järnvägsparken från Stora Gatan/Stockholmsvägen

IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM

Perspektiv: ETTELVA och LAND
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STATIONSBYGGNADEN
KARAKTÄR

Stationsbyggnaden kommer att ge Bålsta sin egen identitet, precis som den nya
byggnaden vid Hornstulls tunnelbanestation genast gav den innan rätt så anonyma platsen en trivsam karaktär.
Bålstas nya stationsbyggnad är öppen,
inbjudande och lite busig. Olika funktioner flätas samman i byggnaden, vilket
också syns i formen. Två huskroppar står
på varandra. Den övre fokuserar på Stråket mot centrum medan den undre riktar
sig mot järnvägen. De kompletterar varandra till både form och innehåll.

Schouwburgplein, Rotterdam av West 8
I nya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

Vy från järnvägsgångtunneln mot Stationsparken, Resecentrum och Bålsta Centrum.

FUNKTIONER
Att vänta kan man vilja göra på olika sätt.
Vill man stå ute men i skydd av regn så
går det bra under den utskjutande huskroppen som bildar tak (se bild). Föredrar
man en kopp kaffe och en tidning i läshörnan går det också bra. Om man hellre
tar nästa pendel och passar på att ta ett
pass på gymet en trappa upp så går även
det fint.
Mångfalden är Bålstas starka sida och
det har vi tagit fasta på i utformningen av
stationsbyggnaden.

Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Bålstasnya
nya
resecentrum
samlas
allt
IITillägget
Bålstas
tågstation
samlas
allt manstaden
kan man
önskakan
sig! önska sig
“Gröna
Stråket”
är överordnat

I Bålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg
Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren
Genom
att använda
utskjutande hörn väcks nyfikenheten
och
leds frammåt
i staden
Vi bygger
tydlig kvartersstruktur
och inte lamellhus eller hus i park

hos besökaren som leds framåt i staden

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Solavskärmning som konstverk, Hornstull. Konstnär: Jacob Dahlgren. Foto: Stockholm & Projekt.
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Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället
för
privatisera
medmed
uteplatser
Vi att
arbetar
öppna
bottenvåningar
för att skapa liv
och transparens
Genom
attmed
arbeta
öppna bottenvåningar
skapas
liv

och transperens

BUSSTERMINAL
TILLGÄNGLIGHET

Avsikten är att skapa en knutpunkt som
är tillgänglig för alla. Entreér ska ligga i
naturliga lägen och bidra till att koncentrera flödet av resenärer på ett sätt som
stimulerar en levande torg- och parkmiljö.

Perrong, SJ

Till bussterminalen går du väderskyddad
hela vägen från tåget. Från järnvägspassagen till resecentrumbyggnaden uppförs tak, sedan går man inomhus genom
resecentrum fram till den avlånga vänthallen. Där kan man sedan vänta lugnt
och ha ögonen på bussen.

Bussarnas område avskiljs helt från resenärer på väg till eller från perrongen.
Antingen används den befintliga grönavallen som ett naturligt hinder från att
råka promenera ut i bussarnas körfält,
eller så byggs en mur upp mellan resecentrum och järnvägen.

Perrong, SL
Från perrong till buss
genom resecentrum

KAFÉ
ENTRÉ

BYGGNADSUTFORMNING
Bussterminalen integreras i bostadskvarterets bottenvåning och utförs med
uppglasade fasader mot norr ut mot
busshållplatserna.
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HÅLLPLATSLÄGEN
Förutom de tio hållplatslägen som visas här vid stationsbyggnaden finns fyra
hållplatslägen även längs Stora Gatan
direkt vid stationstorget.

Museum ,Louvre Lens, Frankrike, Kazuyo
Inspirationsbild bostäder ovanpå bussterminal. Frankrike, Gaetan Le Panhuel Architectes. Foto: Sergio Grazia. Sejima+Ruye Nishizawa. Foto Julien Lanoo.
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ATT ANLÄNDA TILL BÅLSTA - FRÅN TÅGET
Resenären möts av de nya flerbostadshusen i Bålsta som med sin karaktär signalerar MÅNGFALD och SKAPAR BÅLSTAS IDENTITET samtidigt som de FLÄTAR
SAMMAN såväl gammalt som nytt samt
verksamheter med bostäder.

Nästan samma vy idag:

50

RESECENTRUM

Vy från pendeltågsperrongen mot resecentrum.
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Illustration: ETTELVA arkitekter och LAND.

ATT ANLÄNDA TILL STATIONSOMRÅDET
Resenären hittar lätt sin buss eller vägen
till centrum genom att ta den mest logiska rutten. Detta uppnås genom byggnadernas placering och sättet de leder den
nyanlände rätt genom de utblickar som
skapats.

Nästan samma vy idag:

Vy från järnvägsgångtunneln mot Stationsparken, Resecentrum och Bålsta Centrum.
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Illustration: ETTELVA arkitekter.

RESECENTRUM

51

52

BOSTADSKVARTER

IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM

BOSTADSKVARTER

IDÉ- OCH GESTALTNINGSPROGRAM FÖR BÅLSTA CENTRUM

BOSTADSKVARTER

53

FAKTORER SOM STYRT UTFORMNINGEN
Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Länkade gator - inte återvändsgator

tjenixen!

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med omkringliggande naturområden.

Intentionen i planprogrammet att skapa
en integrerad stad med länkade gator,
och tydlig kvartersstruktur där kollektivtrafikanten, fotgängaren och cyklisten
står i fokus, tillsammans med en önskan
att genom stadens karaktär lyfta fram
och underlätta för variation och mångfald - är de
faktorer
som
styrt
utformVi bygger
ett centrum
där både
shopping,
bostäder och arbete
finns samlat.
ningen av hela
planen.

?

Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park

Tydlig kvartersstruktur - inte diffus

Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden
t.ex. sittplatser

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

Vi arbetar med öppna bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med omkringliggande naturområden.

Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

Fotgängaren råder - inte bilen

tjenixen!

?

Vi länkar staden istället för att bygga satellitstad

Vi bygger ett centrum där både shopping, bostäder och arbete
finns samlat.

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.
Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

Intressanta utblickar - inte sterilt
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BULLER
Ekvivalent
ljudnivå
UTREDNING FRÅN ACAD

61

57
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Valda citat. För utredningen i sin helhet, se Bilaga 4.
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61
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“Kvartersbildningen gör det möjligt att skapa en bullerdämpad sida mot
innergård. Bostadshusen utmed Mälarbanan fungerar som skärmhus
vilket ger dem en bullerdämpad sida. Med genomgångslägenheter kan
avstegsfall B enligt Stockholmsmodellen uppfyllas. “ s. 7
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“Kraven på ljudnivå inomhus kan innehållas utan skärmning
av väg eller
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“Då kvarteren ligger nära spåren finns en risk för att vibrationer
52 vara
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UTFORMNINGSPRINCIPER

ya Bålsta prioriteras gångare och cyklister i gaturummen

?

Genom att placera lamellhus i fonden presenteras fina vyer.

För att säkerställa att variationen uppnås ges kommande detaljplaner inom Bålsta
centrum planbestämmelser som reglerar bebyggelsens utformning och placering. Följande kan regleras:

BYGGNADSHÖJD

-Att det inom varje kvarter anges ett intervall för för våningsantalet, där ett
procenttal anger hur stor del av byggnaålstas nya tågstation samlas allt man kan önska sig!
derna som ska utföras med respektive
våningsntal.

Mellan kvarter är det “gåfartsgator”

- Att våningsantalen varierar inom kvarteret.

- Att det vid inredd vind får uppföras altan,
frontespis och takkupor till högst 50% av
fasadlängden. Frontespis får uppföras för
hiss.
ålstas nya tågstation väntar man på både buss och tåg

Inom varje kvarter ska husen ha varierande våningshöjd.

Uppglasade bottenvåningar, Annedal.
Foto: ETTELVA Arkitekter

Pu1

Pu2

Pu2

Pu2

Variation i byggnadshöjd. Arkitekt: M3H Arcitecten

Pu2

Pu3

Pu3

Pu4

Pu3

Pu1

Pa2

Pa2

Pa2

+2,22

+2,36

+2,22

+2,49

Te2

Varierad byggnadsutformningen enligt utformningsprinciperna.
Referensbild: Södra Rosendal Uppsala, Utopia Arkitekter.
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+2,41

+2,40

+2,31

Fasad mot väster

1:100

Flerbostadshus, exempel på varierad fasad. Byggherre: JM. Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
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Pu2

Pu3

+2,37

Te2

Te1

A-40_F-01

Pu1

Pu1

Pu2
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TAKUTFORMNING

FASADER
- Att det för varje trapphus anges att ett - Att samtliga fasader mot de två huvudlägsta antal vertikala fasad-uttryck el- stråken, Stora Gatan / Stockholmsvägen
ler livförskjutningar som ska förekomma ska ha fönster och bottenvåning utföras
mot gata. Dessa fasaduttryck kan vara med minst 4 meters takhöjd så att lokal
t ex element som läggs omlott, byte av kan inrymmas. För att undvika stängda
Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.
Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden
fasadmaterial, burspråk, balkonger, fasader i bottenvåningar kan t. ex. cykelrum
med
fördel
glasas mot gatan.
färgförändring, strukturförändring eller
livförskjutning. Två trapphus bredvid varandra får inte utföras så att de uppfattas
som sammanhållna.

- Att balkonger får glasas in om tak finns
ovan balkonger vid uppförandet.

- Att balkonger inte tillåts på våning 1
och 2 mot gata.
- Att balkonger volymmässigt ska hållas
ned mot Stockholmsvägen.
- Att synliga elementskarvar endast får
förekomma undantagsvis, som en del i
fasaduttryck.

- Att taksprång ska hållas ned mot huvudgata för att åstadkomma en stadsmässig gestaltning.
- Att gröna tak och solceller planeras in
från början.

- Att fasader mot gata i bottenplan ska
ges förhöjd sockel eller sockelvåning.
Vi skapar smitvägar genom kvarteren

- Att det inom varje trapphus ska förekomma variation i takarkitekturen, t.ex
genom olika höjd på vägg mellan vindsbjälklag och tak eller genom förskjuten
takås, samt genom inslag av sadeltaksgavlar mot gata.

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren
och leds frammåt i staden

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden
Vi bygger tydlig kvartersstruktur och inte lamellhus eller hus i park

Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren
och
leds frammåt
i staden
Vi arbetar
med öppna
bottenvåningar för att skapa liv och transparens

Vi använder höjdskillnader att skapa nya användningsområden
t.ex. sittplatser

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället
för att privatisera med uteplatser

Vi bygger park insprängt staden istället för bebyggelse med omkringliggande naturområden.

Vi
aktivera
stadsrummet
ochbygga
främja
uteserveringar och cafeer istället
Variation i byggnadsutformning.
gröna
tak och bostäder
solceller.
Masthusen i Malmö, Kanozi arkitekter.
Vivill
länkar
staden
istället för att
satellitstad
Vi bygger ett centrum där
både shopping,
ochReferensbild:
arbete
för att privatisera med uteplatser
finns samlat.
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BOSTADSKVARTER LÄNGS STORA GATAN OCH MOT JÄRNVÄGEN
I staden blir det i många fall nödvändigt
med en tydlighet mellan offentligt och
privat. Det uppnås genom slutna kvarter. Å andra sidan bidrar smitvägar och
oväntade platsbildningar till att göra staden mer komplex och intressant, därför
har stadsplanen både öppna och slutna
kvarter.
En variation av hushöjder, taktyper, fasadmaterial och utskjutande bruspråk
ger den variation som ger Bålsta sin egen
identitet. Gatans liv är beroende av bostadshusens entréer samt lokaler i bottenvåningar.
Byggnadernas fasader får sin karaktär av
tegel, skivmaterial, trä och puts.

Parkering för bostadsbehov klaras dels
genom markparkeringar men främst
med ett parkeringshus i områdets mitt.
Gästande och besökare till affärer parkerar tidsbestämt längs Stockholmsvägen.
Denna del av planområdet är den som
kan ta de högsta hushöjderna. Det gäller främst bostadshusen mot järnvägen.
Även något hörnhus på norra sidan av
Stora Gatan kan få en högre höjd.
Exakt var och hur de högsta kan placeras
måste studeras mer i detalj i modell och
med solstudier. Placeringen är beroende
av omkringliggande huskroppars höjder,
gatubredder samt kvartersinnergårdarnas djup.
En joggare längs med lamellhusen i riktning mot stationen. Referensbild: Nya Hovås, Arkitema Architects;
Byggherre HSB.

Fönstersättning och uppglasad bottenvåning. Annedalsterassen, K+

Fönstersättning.
LAN Architecture

Variation i fasaduttryck, Hammarby Sjöstad.
Arkitekt: Murman Arkitekter

Variation i fasaduttryck längs gata.
Studentboende LAN Architecture

SEKTION 1:1000
Sektion tagen från sydost, genom bostadskvarteren invid spåren och längs Stora Gatan, med befintligt bostadshus längst till
vänster. Se sektionspil på nästa sida.
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Sedumtak på parkering. Foto: vegtech.se

Sektion, se s 58.
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Ny bebyggelse i Bålsta från 3D modell.
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NY- OCH TILLBYGGNADER I CENTRUM
De tre bostadhusen i och omkring kommunhusparken är en del av stadsmiljön
med delvis uppglasade bottenvåningar.
De har bullret från centrumleden på sin
norra sida och kan därmed öppna sig
med balkonger och liv mot centrumstråket.

Bostäderna som omgärdar centrumanläggningen ligger ovanpå butikslokalerna och kan därför bli dubbelsidiga. Nuvarande inlastning kan ligga kvar liksom
möjligheten till en rejäl centrumentré.

BOSTÄDER
PAVILJONG

BOSTÄDER / VERKSAMHETER I
GATUPLAN

0 10 20

Påbyggnad på centrumgallerian. Referensbild: Idéskiss Årstafältet, Arkitekt: ETTELVA Arkitekter
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BOSTADSKVARTER MELLAN MANSÄNGEN OCH CENTRUMLEDEN
De två kvarteren mot centrumleden håller ihop med ryggen mot gatan för att
utestänga trafikbuller. Kvarteren ligger
ovanpå ett stort garage i två plan vilket
påverkar husens placering. Placeringen
av huskropparna ger enkel nedlastning
längs husens långsidor och hörn. Eftersom marken sluttar försiktigt mot gröna
Dalen i öster ger det nivåskillnader som
tas upp med gradänger och trappor i öster och söder. Husstrukturen löser upp
sig mot söder för bättre ljusförhållanden
och kontakt med gröna dalen.
Kvarteren mellan bildningscentrum och
Mansängen är delvis upplösta för att
bättre ansluta till Mansängens struktur
liksom för att ge mer sol på gårdarna.
Här finns inte några bullerproblem att
förhålla sig till. Här bildar huskropparna
en rygg mot aktivitetsparken för att ge

en tydligare distinktion mellan centrumanläggningens offentliga stråk och bostadskvarterens privata gårdar. Den täta
ryggen medger också mer exploatering
utan att behöva gå på höjden. Parkering
tillgodoses på gata och i garaget för kvarteren mot centrumleden.
Kvarteret invid parkeringshuset och centrumanläggningen är ritat mer slutet mot
gatan i söder och öppet mot markparkeringen norr om. Genom denna placering
hålls gatan mer stadsmässig samt att
kvarteret trots att storleken inte tillåter
ett omgärdande hus kan ges en gård med
privat karaktär utan stängsel eller begränsningar. Bilparkeringen utgör då en
naturlig begränsning för offenlig passage i utbyte mot välbehövlig grönska mot
centrumet.
BOSTÄDER / GARAGE
P-HUS

BOSTÄDER

BOSTÄDER

Bostäder mot centrumleden. Referensbild: Idéskiss Årstafältet, Byggherre: Veidekke, Arkitekt: Kjellander &
Sjöberg
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GÅRDSRUM

Vi sparar ett par kvarter här och var till parkrum medan staden byggs.

Tillägget “Gröna Stråket” är överordnat staden

Vi skapar smitvägar genom kvarteren

Genom att använda utskjutande hörn väcks nyfikenheten hos besökaren
och leds frammåt i staden

BOSTÄDER MED GÅRDAR OCH
BALKONGER
De flesta kvarter har två ingångar - en
från gatan och en från gården.
Balkonger finns både mot gård och gata
och kan därför bidra till stadslivet.
PRIVATA GÅRDSRUM
Privata gårdsrum inom kvarteren är
miljöer med både uteplatser och gemensamma ytor för de boende.
GÅRDARNA
Gårdarna möjliggör passage genom
kvarteren. Man kan välja hur man vill röra
sig genom staden - längs med de urbana
gatorna , eller genom de grönare bostadskvarteren via släpp mellan husen eller
genom portiker.

Balkong och uteplats mot gård. Foto
Svenska Bostäder.
Vi önskar främja små förskjutningar i fasadliv

Vi vill aktivera stadsrummet och främja uteserveringar och cafeer istället
för att privatisera med uteplatser

Balkong mot gård, Annedal.
Foto ETTELVA Arkitekter

Smitväg genom kvarter, portik. Foto ÅWL

62

BOSTADSKVARTER

Terrasser mot gård, Tietgenkollegiet, Lundgaard & Tranberg.
Foto: Jens Lindhe
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GATOR & TRAFIK
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STRUKTURPLAN
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MJUKTRAFIKRUM LOD, 16 M
EN GATA MED PARKKARAKTÄR

FUNKTION

Kvartersgatorna har gröna trädplanterade stråk som ger gaturummen en parklik
karaktär och plats till funktioner som cykelparkering .

Längs ena sidan placeras en “raingarden
zon “. En tydligt formad vegetationsyta
med våtmarksväxter som samlar upp
dagvatten från hårdgjorda ytor och takvatten. Detta LOD system fördröjer och
infiltrerar dagvattnet i området.

VEGETATION
Vegetationen längs gatorna är varierad
och består av vintergröna tallar, ädellövträd som ek och avenbok samt blommande prydnadsträd som japanska
körsbärsträd och magnolior.

Längs dessa planterade stråk promenerar man på tydligt definierade trottoarer.
Cykling sker på den dubbelriktade körbanan då dessa gator kommer vara lågtrafikerade med biltrafik endast från de
boende. Gatan har även kantstensparkering för bil längs ena sidan.
Dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA.
Foto: www.americanforests.org

PLAN 1:250
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Detalj, dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA.
Foto: www.dutchdialogues.com

SEKTION 1:250
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MJUKTRAFIKRUM, DUBBELSIDIG MARKPARKERING 16 M
VEGETATION
Kvartersgatorna i centrum är i huvudsak
hårdgjorda med gröna inslag i form av
trädalléer. Varje gata får en trädart med
tydlig årstidsaspekt. Kärrek och lönn är
exempel på träd med fina höstfärger, och
prydnadsapel ger vacker vårblomning.

FUNKTION
Gatorna har kantstensparkeringar längs
båda sidor av gatan.

SEKTION 1:250
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GÅFARTSGATA, INTEGRERAT FRIRUM, 12 M
EN GATA MED FLELEXIBEL KARAKTÄR
Söder-norrgående tvärgator i bostadskvarteren är planerade som gaturum där
bilarna angör husen på de gående och de
cyklandes villkor, så kallade gåfartsgator.

FUNKTION OCH VEGETATION
Ett brett flexibelt mittstråk med träd och
planteringar ger en grön karaktär i gaturummet samtidigt som det tar hand om
viktiga funktioner såsom cykelparkering
och möjlighet att arrangera handikapparkering nära bostadsentréerna. Här
kan även raingardens placeras för hantering av dagvatten.

MARKBELÄGGNING
Hela gatan är i samma nivå och en kant
av storgatsten definierar de olika programmen samt de möjliga körbanorna.
Närmast husen föreslås en yta av betongplattor för att ytterligare signalera att
de gående prioriteras. De övriga ytorna
består av stenmjöl för att ge gaturummet
ett varmare och mjukare intryck samtidigt som de anspelar på Bålstaåsens
karaktär som rullstensås.

SEKTION 1:250

PLAN 1:250
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CYKELTRAFIK
CYKELN GES FÖRETRÄDE
En dubbelriktad cykelbana planeras
längs med Stockholmsvägen/Stora gatans norra sida, vilken ansluter till befintligt cykelstråk i norr mot Gamla Bålsta
och i söder mot befintlig cykelbana.
CYKELPARKERING VID MÅLPUNKTER
Cykelparkering, både i väderskyddad
miljö och i cykelställ, planeras i anlsutning till viktiga målpunkter i centrum. Vid
stationen planeras ett större cykelparkeringshus. Cykelparkering planeras även
in i grönzonerna längs de olika bostadsgatorna och längs med Stockholmsvägen/Stora Gatan.
CYKELSERVICE VID STATIONEN
Vid resecentrum planeras en cykelservice i anslutning till cykelparkeringshuset.
Här ska man kunna pumpa sina däck och
lämna in cykeln för lagning etc. Låsbara
förvaringsskåp där man kan förvara cykelhjälm och kläder, och kanske även sin
cykel, underlättar cyklistens vardag ytterligare.
ÖVERSYN AV CYKELSTRÅK
En översyn av de befintliga cykelstråken
inom hela tätorten bör göras för att förbättra och utveckla dessa. Satsningar
bör görsas på ett par välutformade och
gena stråk som man kan ansluta till - en
slags cykelvägarnas E4.

Foto: ETTELVA
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CYKELPARKERING

Cykelparkering i två höjder under tak

Cykelparkering med
grönt tak

Cykelparkering på
grön mark

Cykelparkeringsskåp

Cykeln får en utmärkande placering i
stadsbilden.
I stationsområdet lyfts cykelparkeringen
fram som ett designelement.
Genom att använda olika typer av cykelparkering tillgodoses brukarnas olika
önskemål.

Cykelparkering med sedumtak. Bild: vegtech.se

Cykelställ, Oslo. FOTO: ETTELVA

Cykelställ, Malmö. Bild: vhamnen.com
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PARKERINGSHUS, REFERENSER
Parkeringshus med möjlighet till handel i ett eller delar av ett plan.
Fasaden till ett parkeringshus släpper in ljus, men har inga krav på klimatskydd eller utblick vilket ger stor frihet i gestaltningen. Ett parkeringshus kan bli en arkitektonisk tillgång istället för ett hot mot upplevelsen av staden.

Ytterligare exempel på parkeringshusfasader med stark reliefverkan skapad med identiska fasadmoduler som varieras genom att vridas åt olika håll.

I tidningen Detail nummer 3 2009 presenterades nedanstående parkeringshus i Sheffield, ritat av londonarkitekterna Allies & Morrison.

Parkeringshus, Galleria Boulevard,Fojab Arkitekter, foto Lasse
Ottosson

Parkeringshus,Galleria Boulevard, foto Rebecka Erici

Parkeringshus, Quebec CVity, Kanada. Byggnaden har ett grönt tak. Foto: Patrick Doonovan. www.urbanphoto.net.
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P-HUS DOCKAN MALMÖ

PARKERINGSHUS , HYLLIE

GRÖNT P-HUS

Horisont Arkitekter 2010 550 pl

Parkeringshuset av så kallad “park and
ride”-modell, där man ställer bilen för att
sedan ta tåget. Flera olika plustjänster
erbjuds, tex däckfirma, biltvätt , hyrbilsföretag och turistinofrmation. För motorcykel finns skåp att låna, där man akn
lägga in hjälm och kläder.

parkeringshuset vid stationen kan med
fördel utformas med gröna väggar, där
rådhusvin eller vildvin får klättra längs
fasaden. På hösten antar bladen en fin
röd färg.

Parkeringshus.
Illustration: ETTELVA.

Parkeringshus, Hyllie.
Arkitekt: FOJAB arkitekter.
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Vildvin i höstskrud.
Foto via klorofyllidyll.blogspot.se.
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BELYSNING & TRYGGHET
HÖRN PÅ FASADER. Hörnen på byggnader har i många fall placerats så de ska
leda besökaren framåt och väcka nyfikenhet. Därför bör även dessa belysas för
att effekten ska bibehållas även när det
är mörkt.

Med ljus önskar vi ge vackra utblickar
samt försköna platser och detaljer. Genom att belysa miljön förstärks årstidens
växlingar. God belysning ger vägledning
och utmärker riktningar.
Med hjälp av ljuset skapas tydliga butiksentreer och landmärken i staden
även under mörkrets inbrott.

BELYSTA BUTIKER OCH SKYTLFÖNSTER. Med bra belysta ingångar till butiker och skyltfönster framhävs handlen i
staden och lockar med marknadsföring
även efter stängningstid. Dessutom får
det bieffekten att hela centrum uppfattas ljusare.

En god ljusmiljö skapar trygghet och förhindrar olyckor.
En starkt formgiven belysningsarmatur
förstärker stadens karaktär. Dessa placeras längs de två huvudsrtåken - “Grönt
till Grönt” och “Stora Gatan”.

PLANERAD LJUSMILJÖ
Planområdet har stora möjligheter att
skapa en unik ljusmiljö, som förstärker
varumärket Bålsta.
Med en väl planerad ljusmiljö lockas
människor att vistas utomhus även när
mörkret lagt sig över staden. Vi ska sträva efter att skapa en ljusmiljö som inger
trygghet och god orienterbarhet.

Armatur med stark karaktär
Parklytor av Front

BELYSTA FONDER. Då vi arbetar - framförallt i bostadsområden med fondverkan - är det med fördel att förstärka
dessa med mjuk belysning kvällstid.

Belysningen planeras med fokus på
stationen, stråk och platser.

BELYSTA GÅNGVÄGAR. Här bör ljuskällan vara dold i till exempel trappsteg,
eller trappräcke eller väl avskärmad för
att undvika bländning. Ljuspunkterna
är med fördel placerade lågt för att ögat
fortfarande ska vara anpassad för att
kunna se i mörkret samt att skalan ska
upplevas intim och trivsam
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BELYSNINGSPRINCIPER:
Belysningen gestaltas så att ögonen inte
avvänjs vid mörker för uppsikt utöver det
som inte är belyst
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Belysning av tröd, Lights In Alingsås.
Foto: David Mårtensson

Kyrkbänk med belysning, Kungsbacka Torg.
Formgivare: White Design. Foto: Nola.

STORA GATAN. Stockholmsvägen är Bålstas mest offentliga gata och ska därför
vara belyst. Gatubelysningen måste vara
väl avbländad så att belysta omgivande
objekt träder fram på ett smickrande
sätt. Här kan belysningen med fördel
vara mer storskalig och ha en “offentlig”
karaktär.

Gatubelysning

Björneborgsgatan, Sundsvall, NCC

GRÖNA STRÅKET. Stråken ger Bålsta
sin centrumkaraktär. Dess material, tegel
och speglingar, förhöjs genom belysningen, både tegel som muras med olika reliefkaraktär samt de speglande inslagen i
fasaderna framträder på nytt sätt då de
belyses och ger Bålsta ett karaktäristiskt
publikt vardagsrum.

Infällda belysta speglar i fasad
The CG House by GLR Arquitectos /
Gilberto L. Rodríguez

PARKER. Parkernas olika karaktärer och
gestaltning ska framhävas även med belysning. Med fördel kan lägre belysning
användas för att skapa stämningsfulla
rum. För att lyfta fram och locka besökare bör platser eller ytor i parkerna lyftas
fram med ljus. Genom att belysa objekt
såsom buskar, träd, lekplatser, murar,
konst, möbler förstärks rum och gör parkerna ljusare.

LOKALGATOR. Vägkorsningar och knutpunkter, framförallt där olika trafikslag
möts bör vara extra belysta för att förebygga olyckor.
BELYSNING SOM FARTDÄMPARE. Signalera med belysning att bostadskvarterens vägar har en lägre hastighet.

Lights In Alingsås.

Foto: David Mårtensson

Belyst miljö

Belysning av Johan Röklander

ETT BELYSNINGSPROGRAM behövs tas
fram för att skapa en sammanhållen
och fuktionell belysning i staden. Det ska
syfta till att öka estetik och trygghet, men
även fokusera på minskad energikonsumtion.
För ett lyckat resultat bör programmet
omfatta:

Belysning av Vesa Honkonen Architects

Belysning av Vesa Honkonen Architects,
Foto: Jussu Tiainen

Belysning av Yazgan Design Architecture, Ankara.
Foto: Yunus Özkazanç och Kerem Yazgan
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SKYLTNING
Stadsrummets skala och kulturhistoriska värde, byggnaders arkitektoniska särdrag som byggnadselement och uttryck,
är viktigt att tänka på, skyltarna underordnar sig byggnaden.
Skyltar placeras inom den fastighets
gräns vars verksamhet skylten tillhör.
Fasader bör inte kläs in helt av skyltar,
måttlig skyltning.
Skyltningen för verksamheter i byggnaderna ska anpassas till fasadens utform-

ning. Fasadskyltar får inte utföras som
utanpåliggande skyltlådor.
All reklam och skyltning bör samordnas i
ett särskilt skyltprogram. Skyltprogrammet ska säkerställa:

D

1) skönhet
2) läsbarhet
3) säkerhet
4) lokal karaktär

C

Goda exempel på skyltning. Bilder: Butiksskylt, design ULÖ, Skylt Fruängens Centrum, design Focus Neon. Skylt Råcksta centrum Wikipedia.
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Stora skyltlådor bör undvikas. Övre bilden: Star-neon.se. Nedre bilden: foto Lennart Perlenhem

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
Konstnärlig utsmyckning eller konstnärlig miljögestaltning, ett begrepp som allt
fler börjat använda, kan och bör vara en
del av staden.
Konstnären har allt mer övergått till att
vara en integrerad deltagare i gestaltningen av det offentliga rummet. Denna
attityd bör utmärka allt kommunalt förändringsarbete i stadsrummet.
En grupp tillskapas för fortsatt arbete
med den konstnärliga utsmyckningen i
Bålsta centrum.

Ljus som skulptur av David Svensson. Foto: Mats Liliequist.

Konstnärlig utsmyckning på glasfasader. Foto: ETTELVA.

Detaljer i mark- eller fasadbeläggning. Bild: Wikipedia.

Belysningsarmaturer kan utformas som konstverk. Lunds
stadspark. Arkitekt: Ramböll. Bild: arkitektur.se

Konstverk kan ges en funktion. Torget framför Resecentrum i Uppsala. Arkitekt: Temagruppen. Bild: arkitektur.se
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DAGVATTENHANTERING
LOKALT OMHÄNDERTAGANDE

UPPSAMLANDE DAGVATTENDAMM

Dagvattnet i centrala Bålsta föreslås användas som en resurs och tas omhand
lokalt på olika sätt (LOD). Detta skapar
kvaliteter som t.ex. ökad biologisk mångfald, bättre vattenmiljö i recipienten Mälaren och en varierad utemiljö.

Dagvattendammen i gröna dalen blir en
större öppen vattenspegel där mycket
av miljöbelastande partiklar samlas
upp och kan sedimentera till dammens
bottensediment. Detta vatten kommer
att utgöra en intressant kvalitet för bl.a.
fåglar, insekter och människor. Kalla vintrar bidrar dagvattendammen till en fin
skridskois centralt i Bålsta.

I centrum ska dagvattnet fördröjas och
infiltreras på olika sätt. Genomsläppliga
material som stenmjöl och vegetationsytor infiltrerar dagvatten. Längs gröna
stråket leds dagvatten i ett system av
täckta dagvattenrännor mellan olika vegetationsytor med gatuträd och perenner. Lutningen i Bålsta gör att vattnet
leds från norr mot söder ned till gröna
dalens dagvattendamm för att till slut nå
det meandrande vårtmarksstråket som
leder ned till Aronsborgsviken.

DAGVATTENUTREDNING
En dagvattenutredning kommer att tas
fram.

Färgstark strandiris.
Foto: www.reseguiden.se

Raingarden, Bo01, Malmö.
Foto: www.hallbarstad.se

FÄRGSTARKA OCH FUKTÄLSKANDE VÄXTER
Fuktälskande vegetation som björk,
standiris, kaveldun och fackelblomster
kommer att ge fina färgskiftningar samtidigt som växterna hjälper till att rena
vattnet.

Täckt dagvattenränna, Pitt Street Mall, Sydney.
Det formstarka kaveldunet vintertid.
Ark: Tony Caro Architecture. Foto: www.landezine.com Foto: www.ydrebo.se

RAINGARDENS I GATUMILJÖN
Raingardens anläggs i bostadskvarteren som del av gatans utformning vilket
skapar ett grönt mjukt gaturum. För att
dessa ska hålla en hög estetisk nivå och
bibehålla sin funktion krävs skötselinsatser av skräpplockning och viss ogräsrensning samt tillsyn så att bräddningen
fungerar mellan ytorna.
Dagvattenhantering i gatumiljö, Portland, USA.
Fackelblomster, Bo01, Malmö. Foto: www.vegtech.se
Foto: www.oregonsustainabilitycenter.wordpress.com
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Raingarden, Bo01, Malmö. Foto: www.malmo.se

ILLUSTRATIONSPLAN
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BTA & PARKERING
SUMMA tillkommande BTA

1

210000 kvm BTA TOTALT(exkl. P-hus)
varav:

8

9

Bostadshus 6vån
Bostadshus 5,5vån
Bostadshus 5vån

191000 kvm BTA bostäder
12400 kvm BTA handel
6600 kvm BTA kontor/publikt

Bostadshus 4,5vån

ca 1900 lgh (BTA/100)

Bostadshus 3vån

5

Bostadshus 4vån
Bostadshus 3,5vån

Ny byggnad

1

Befintlig byggnad
Bostadshus 6vån
Bostadshus 5,5vån
Bostadshus 5vån

6

5

7

2

4

Mark-P 961 P
Garage 400 P
P-däck 1590 P

Bostadshus 4vån
Bostadshus 3,5vån
Bostadshus 3vån
Ny byggnad
Befintlig byggnad

2

6

Parkering:

Bostadshus 4,5vån

4

3

3

Total 2951 P
Behov:
950 bo-P (x0,5)
190 besök (x0,1)
470 handel (inkl. ICA) ,kontor, publikt
490 handel, vård, kontor, bildn.centrum
800 pendlar P
exkl. fritids- och idrottsanläggning

Total 2900 P

PLAN 1:4000

Cykel 830 cpl
84
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ETAPP 3:

ETAPP 1:

ETAPP 2:

42500 kvm BTA
(bost 34500)
(handel 3500)
(kontor 3000)
(publikt 1500)
ca 345 lgh
(P-behov 207)
161 mark-P
850 P-hus
590 cpl

45000 kvm BTA
24800 kvm BTA
(bost 44000)
(bost 23300)
(handel 1000)
(handel 1500)
ca 440 lgh
ca 233 lgh
(P-behov 264)
(P-behov 140)
249 mark-P
32 mark-P
(+15 P-däck E2)
300 P-däck
till E3, E4 79 Pdäck:

ETAPP 4:

ETAPP 5:

ETAPP 6:

BTA 17800 kvm
(bost 17300)
(handel 500)
ca 173 lgh
(P-behov 104)
40 mark-P
(+64 P-däck E2)

BTA 8500 kvm
(bost 7500)
(handel 1000)
ca 75 lgh
(P-behov 45)
23 mark-P
(+22 P-däck E2)

BTA 12000 kvm
(bost 8300)
(handel 3700)
ca 83 lgh
(P-behov 50)
137 mark-P
440 P-däck
240 cpl

ETAPP 7:

ETAPP 8:

ETAPP 9:

BTA 36000 kvm
(bost 33200)
(handel 700)
(publikt 2100)
ca 332 lgh
(P-behov 199)
202 mark-P
400 garage
(till E8, E9 21
garage)

BTA 11100 kvm
(bost 10600)
(handel 500)
ca 106 lgh
(P-behov 64)
61 mark-P
(+3 garage E7)

BTA 12300 kvm
(bost 12300)
ca 123 lgh
(P-behov 74)
56 mark-P
(+18 garage E7)

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Håbo kommun
Håbo Fastighets AB
Håbohus
Privata fastighetsägare

N
0

100 m
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DIAGRAM
BOSTÄDER

PARKERING

Markparkering
P-hus / Garage
Cykelparkering under tak
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HANDEL OCH BESÖKSINTENSIV
VERKSAMHET

VERKSAMHETER

Rekommenderade ytor
Sekundär expansion
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BILTRAFIK OCH PARKERINGSHUS

PLANOMRÅDET ETAPPVIS ILLUSTRERAT
T.O.M ETAPP 9

P2

G
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P1

DIAGRAM

P3
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ETAPP 1

T.O.M ETAPP 2

T.O.M ETAPP 3

T.O.M ETAPP 4

T.O.M ETAPP 5

T.O.M ETAPP 6

T.O.M ETAPP 7

T.O.M ETAPP 8
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BILAGOR

BILAGOR
BILAGA 1 ÄNDRINGAR
BILAGA 2 OMRÅDESANALYS & ANALYS AV PLANPROGRAM
BILAGA 3 HANDELSUTREDNING
BILAGA 4 BULLERUTREDNING
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