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Ramar för att odla en stad     

VISION
Vallastaden ska tillsammans med Djurgården binda 
samman Universitetet med övriga delar av Linköping och 
ge staden en mer samlad struktur. Vallaskogen ligger som 
en grön lunga mellan de nya stadsdelarna och bildar 
tillsammans med Valla friluftsområde ett stort rekreations- 
område mitt i staden.

Den inneboende kreativiteten och kunskapen i 
Universitetet skall speglas i Vallastaden genom hållbara 
och innovativa lösningar. Stadsdelen skall vara ett 
riktmärke för hur stadsmiljö borde utformas med tanke på 
både lokala, regionala och globala parametrar. Där ges 
utrymme för en rad boendeformer och stadplaneringsval 
som adresserar nutidens utmaningar genom att skapa en 
stadsmiljö med stark social gemenskap, robust 
infrastruktur och hållbar miljömedveten planering.

Där skapas en dynamisk stadsmiljö som befinner sig i 
konstant förändring.  Likt den fria naturens konstanta 
utveckling och mångfald ämnar förslaget finna ett sätt att 
ge invånarna en möjlighet att utveckla och anpassa 
stadsdelen efter sina behov. Man eftersöker evolutionära 
boendeformer där additioner till staden enkelt kan skapas 
eller avlägsnas så att nya kan ta plats när demografin och 
dess krav skiftar med tidens gång.

De använda boendeformerna försöker få de enskilda 
individerna att ingå i sociala gemenskaper och finna 
samhörighet på olika skalor likt fraktala element. Enskilda 
personer kan bo tillsammans i enheten,  par och familjer 
kan bo i deras egen enhet men samtidigt dela gård, 
trädgård, balkong eller takterass med sina grannar. Större 
delade funktioner i form av gemensamhetslokaler och 
andra faciliteter som främjar sociala aktiviteter och 
samhörighetskänsla är en naturlig del av bostäderna. 
Därmed skapas en  fraktal struktur av samhörighet. 

Diversiteten i stadsdelens boendeformer skall främja en 
blandad invånarskara. När invånarnas behov ändras 
med tiden skall en passande ny bostad enkelt hittas i 
stadsdelen. Detta gör att möjlighet skapas för att bo kvar 
i stadsdelen stora delar av sitt liv, från studierna i olika 
nivåer via familjeliv och karriär till pensionärslivet.

HÅLLBARA LÖSNINGAR PÅ ALLA NIVÅER
Förslaget strävar efter att skapa en stadsdel som är hållbar 
på alla nivåer, inte bara miljömässigt utan också genom 
utbildning, aktivitet, innovation, företagsklimat och hälsa. 
Aktiviteter för att främja att lokala matvaror utgör en så 
stor del av konsumtionen som möjligt eftersträvas, både 
från livsmedelproducenter och egenodlade gröder. Målet 

är att invånarna tillbringar så stor del av sin tid som 
möjligt utanför sin bostad  med gemensamma aktiviteter 
som ökar den sociala gemenskapen och den mentala och 
fysiska hälsan hos invånarna. 

Det skall finnas möjlighet att utveckla sina idéer utanför 
hemmet tillsammmans med likasinnade. Mötesplatser 
längs stråk i staden skall öppna för planerade och 
oplanerade möten för att diskutera och utbyta idéer. Kultur 
och kreativitet skall främjas på alla nivåer i samhället. 

Denna typ av mental utveckling skall medverka till att göra 
Vallastaden och Linköping till en innovativ och kreativ stad 
som kan erbjuda mycket kultur och ÂknowhowÊ genom en 
samvaro mellan universitet, företag och stad. Universitetet 
och Vallastaden utvecklas till att bli en Âstad i stadenÊ och 
fungerar som ett komplement till, i samexistens med, 
Linköpings centrum.

DIY „DO IT YOURSELF‰ STRATEGIER
„Do it yourself‰ har varit ett extremt växande begrepp i 
många år och har primärt fått sin spridning via internet. 
Här kan man hitta alla svar på hur man löser problem 
samt tillverkar och bygger själv. 

Från denna rörelse spirar också idéerna om „Urban 
Farming‰ och „Window Farming‰. Metoderna för att 
lyckas med att odla planter och bi samt hålla husdjur för 
produktion sprids också via dessa sociala medier. Urban 
farming är en rörelse som kommer från USA där 
invånarna började odla mer än bara kryddörter i 
fönstren. De började spekulera i om odlingsprocesser 
kunde optimeras med självbyggda mekanismer som t.ex 
bevattningsnätverk. 

Dessa metoder skall används i projektförslagen och där 
bör inkorporeras grundläggande möjligheter för 
invånarna att odla växter på balkonger, tak eller gårdar 
utan att använda mer energi än konventionellt lantbruk. 
Urban framing skall vara en del av de boendes vardag. 
Alla byggnader är utrustade med vattenreservoarer som 
automatiskt kan vattna växterna som odlas i krukor, 
bäddar eller grönsaksland i anknytning till husen. Dessa 
vattenresarvoarers överkapacietet används också som en 
buffert för att avlasta dagvattensystemet och motverka 
översvämmingar vid kraftiga regnoväder.

Kopplat till dessa rörelser är att det används 
delningsprinciper i olika nivåer. Hela vägen från små 
saker som att ha gemensamma trädgårdsredskap och 
dela odlinglotter till att dela bil i en bilpool tillsammans 
med några grannar.

I de norra kvarteren av stadsdelen dyrkas dessa principer 
mer än i de södra. I Fribyggarbyn, Additionshusen och 
Balkonglådorna kan även allt från delar av husen till hela 
huset utformas efter de boendes önskemål. Dessa kvarter 
ger invånarna möjlighet att själv bygga och vara en del 
av utvecklingen av stadsdelen och boformen. Invånarna 
kan själva utveckla och addera funktioner till sitt hus och 
få stadsdelen att omvandlas likt en kreativ  evolutionär 
maskin. 

ENKEL OCH ROBUST 
PLANLÄGGNINGSSTRATEGI
Stadsdelen är uppbyggd av en rad mycket olikartade 
stråk som är förbundna med varandra i ändarna 
alternativt där de korsar varandra. Stråken omfamnar och 
definerar bostadsområdena, som var och en ges en egen 
karaktär och funktionsramar vilka skapar dess identitet. 
Stråken skär igenom en gridstruktur som delvis har 
uppstått via två existerande riktingar, universitetets grid 

och en roterad version som möter denna. Gridden möts i 
en mjuk övergång som utgörs av den befintliga Johannes 
Magnus Väg.

Där skapas möjlighet för attraktorer i „restrummen‰ som 
uppstår när griddet och stråken möter varandra. I 
skärningspunkterna mellan stråken  finns mötesplatser och 
infrastrukturella noder som ger möjlighet för vägval.

Å-Deltat är ett kargt parkförlopp där bäcken kan
slingra sig naturligt. Ett landskap i konstant
forändring, beroende på vattenflödet.
Kanalhusen ramar in stadsrummet.

Portalen i korsningen 
mellan Aktivitetsstråket,
Kunskapslänken och 
Corson.
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STRÅKEN
Stråken gör att lokalplanens uppdelning blir 
väldefinierad, de delar Vallastaden i sju olika områden. 
Stråken kan användas både som en infrastrukturell led 
och som en aktiv mötesplats vilken olika funktioner är 
kopplade till. 

Ytorna är fyllda med parker, rekreativa områden, aktiva 
attraktioner, lekområden eller tilltalande stadsrum som ger 
en känsla av öppenhet och gemmenskap. Stråken väver 
även in den omkringliggande naturen i den bebyggda 
stadsmiljön och fungerar som passager vilka öppnar sig 
mot den omkringliggande bebyggelsen. 

PLANENS UPPDELNING PLANENS KOMPONENTER

1, Å - Deltat 
2, Corson 
3, Aktivitetsstråket 

OMRÅDENA
Områdenas bebyggelse är relativt tät och låg så att man 
upprätthåller känslan av att bo i en urban kontekst. 
Byggnationens täthet står i kontrast till stråkens 
uppskärning av stadsrummet. Varje område ges en klar 
identitet med en klar hållning till vilka kvaliteter som ligger 
i fokus. 

Bostadsområdena har från norr till söder en gradvis 
övergång i hur mycket du kan utveckla din bostad och 
använda DIY strategier. I Fribyggarbyn längst i norr 
designar och bygger du ditt hus helt själv och i 
Kanalhusen i söder samlas de boende runt gemensamma 
projekt i sin kringbyggda gård. Generellt ska grönska och 
odlingar vara en del av hela stadsdelen. 

marknad för de lokala lantbrukarna finns här och platsen 
är även öppen för loppmarknad och annan torghandel. 
Vid det intilliggande aktivitetstorget finns även en 
stadsscen för olika arrangemang.

Den befintliga Vallhallen kompletteras med en tillbyggnad 
som innehåller både konferenslokaler, hotell, fitnesscenter, 
handel och biograf. Detta skapar ett eventcenter som 
innehåller funktioner i synergi, vilka skapar en mer 
komplett helhet. Hotellkroppen placeras som en låda 
ovanpå hallens hörn och bildar en vertikal addition till 
den annars stora horrisontala byggnadsvolymen.

Kunskapscentrat består av en del som innehåller en skola 
och en del som tillhör universitet. I de undre våningarna 
mot resecentrat finns mediatek, bibliotek samt en 
restaurang, dessa kan både användas av Parkskolan och 
Universitetets elever samt offentligheten. Resterande yta i 
hörnhusets är kopplade till universitetet och blir dess 
infobyggnad mot Portalen.

Skolans placering i koppling till universitetet gör att 
eleverna blir bättre insatta i vad vidare studier innebär. 
Skolan kan även dra nytta av universitetes lokaler. 
Campushallen kan används som gymnastiksal och 
labratorier med mera kan användas i undervisningen. 
Skolgården öppnar sig mot Universitetsparken och denna 
bildar tillsammans med Aktivietetstråket en utökad del av 
skolgården.

Å-DELTAT
Smedstadbäcken utvecklas till ett floddelta med spartansk 
växtlighet, stenblock i alla storlekar och en stor 
biodiversitet. I den plana 30 meter breda bädden kan 
bäckens svängningar ändra storlek och placering 
beroende på vattenflödet (meandreringar). Med flödet 
som parameter kommer bäcken konstant ändra utseende 
genom årstiderna. På båda sidor om bädden finns 
gåstråk med olika typer av mötesplatser. Det är ett 
landskap som kan vara värt att utforska för barn i alla 
åldrar. Ett bra ställe att gå en tur, titta på hur vattenflödet 
förändras och kanske hoppa över ån om man kan. 
Bäcken kommer vara mycket grund och istället öka i 
bredd. Stråket bli ett sammanbindande element mellan de 
framtida stadsdelarna längs bäcken. I mötet mellan 
Å-deltat, Aktivitetsstråket och Corson skapas en sjö.

KANALHUSEN
Kanalhusen är det mest blandade området vad det gäller 
bostadstyper. Husen i varje kvarter samlas runt en 
gemmensam gård där hela kvarterets invånare kan mötas 
och engagera sig i olika sociala aktiviteter. Detta blir som 
en semiprivat oas i staden. Likt byggnationen skall 
gårdsmiljön visa en stor mångfald i uttryck och funktion.

Hustyperna är uppdelade i kanalhusliknanden lägenheter 
i 3-4 plan som ligger som en rygg mot Å-Deltat. Nedanför 
dessa ligger radhus i 2 plan, blandat med högre punkthus 
i 4-5 plan. Där kanalhusen blir uppskuret av lekstråket 
placeras institutioner som förskola och dagis och i mötet 
med Magnus Johannes väg placeras en kulturell attraktor.

STRECKKODEN
Streckkoden utgör den centrala byggnadskroppen i 
förslaget och denna spalt kan även förlängas österut mot 
Djurgården. Husens höjd ökar i riktning mot Universitet 
och i mötet med Portalen ligger ett kollegie med plats till 
100 studerande. De följande 4 byggnadskropparna 
österut utforskar även de alternativa kollektiva boformer 
som skapar billiga lägenheter till unga.

Hela gatuvåningen mot Kunskapslänken innehåller 
verksamhetslokaler som caféer, barer, restauranger och 
butiker. Trottoarsmiljön mot gatan är relativt bred. Mellan 
huskropparna skapas små torgytor med plats till 
uteserveringar och möten i gatumiljön. Husens gårdsrum 
blir en del av trädgårdsutställningen och bildar en 
identitetsskapande naturlig mötesplats för de boende. Ut 
mot Å-Deltat finns ett gångstråk där dessa semioffentliga 
gårdsrum öppnar sig mot staden.

AKTIVITETSSTRÅKET
Aktivitetsstråket är fyllt med många olika typer av fysiska 
aktiviteter och spel. Allt från fotboll, tennis, basket, 
volleyboll och badminton till trampoliner, skate & 
parkourpark, stångtennis, meditation, skidskobana och 
löparbana. Aktivitetsstråket förbinder Universitet och dess 
park med bostadsområdena vilket gör att det enkelt kan 
användas både till aktiva pauser i arbetsdagen och ett 
träningspass eller lek efter arbetet. Långs axen går en rad 
ljuspelare som kan förses med banners och flaggor vid 
olika event som ger stadsdelen identitet och festlig prägel. 

4, Lekstråket 
5, Kunskapslänken

1, VallaPortalen
2, Uni Syd
3, Kanalhusen
4, Streckkoden

5, Balkonglådorna
6, Additionshusen
7, Fribyggarbyn

Aktivitetsstråket korsar Å-Deltat som skapar ett parkrum 
mellan Streckkoden och Kanalhusen.

Portalen i korsningen Portalen i korsningen 
mellan Aktivitetsstråket,mellan Aktivitetsstråket,
Kunskapslänken och Kunskapslänken och 
Corson.Corson.

Portalen i korsningen 
mellan Aktivitetsstråket,
Kunskapslänken och 
Corson.

VALLAPORTALEN
Detta är den centrala mötesplatsen i Vallastaden och 
ligger i skärningspunkten mellan universitetet och staden. 
Detta är platsen du ankommer till, möts och besöker för att 
gå till biblioteket, butiker, bio eller på café. I denna punkt 
korsar kollektivtrafikstråket LinkLink, Corson och 
aktivitetsstråket varandra. Det är omkring detta centrum 
de viktigaste byggnaderna är samlade för att bygga upp 
en kritisk massa som uppnår en hög urban densitet och 
skapar ett vibrerande stadsdelscentrum med mycket att 
erbjuda för alla i Linköping. Kollegiet, Hotellet och 
Utbildningsscentrat är de tre dominerande byggnaderna 
som tillsammans med det upphöjda resecentrat skapar en 
urban portal till hela stadsdelen. 

Det upphöjda resecentrat är förberett för spårvagn och 
gör då att Corsons förlängning inte blir bruten av ett 
kollektivtrafikalt stråk. Den skapar även ett tak till en plats 
där olika temporärar aktiviteter kan arrangeras. Grön 
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FRIBYGGARBYN
Fribyggarbyn är ett område som förverkligar drömmen 
om att bygga ditt eget hus, konstruerat helt efter dina egna 
idéer och behov. Det är ett område med större tomter av 
olika former som kan köpas av bygg-grupper på 3-8 
familjer som tillsammans uppför ett hus. Visionen är att 
byggnationen skall uppföras efter ekologiska principer 
och med en stor portion innovativt tänkande, bara 
fantasin sätter gränserna. Husen skall designas för att 
prova nya byggtekniska och hållbara principer.

I initieringen av projekten skall bygg-grupperna samlas 

vid ett antal workshops för att utbyta idéer samt samla 
inspiration. Byggkonsulter närvarar också vid dessa 
möten för att ge sin syn på idéer och komma med nya 
synvinklar och problemlösningar så att den kreativa 
processen maximeras. Där skapas tidigt synergi mellan 
grupperna— och kompetens kan inhämtas från såväl 
hantverkare och leverantörer som projektörer och 
brukare. 

LEKSTRÅKET
Lekstråket är fyllt med lekplatser av olika storleker och 
former och fungerar som en förlängning av 
aktivitetsstråket åt barn. Här kan alla barn i Vallastaden 
samt deras föräldrar träffas. Längs detta stråk kopplas  
alla barnrelaterade funktioner som förskola och dagis och 
dessa kan under dagen använda stråkets funktioner. 
Lekstråket kan ses som en förlängning av Lill-Valla och 

skall kopplas samman med denna lekpark och dess 
omkringliggande aktiviteter.

ADDITIONSHUSEN
Additionshusen är kvarter med gatuhus som ger en tät 
stadskänsla och har tillgång till ett privat och ett 
gemmensamt gårdsareal. Husen har en storlek mellan 75 
och 95 kvm och det är enligt planen tillåtet att uppföra en 
tillbyggnad på mellan 25 och 45 kvm på innergården. I 
kvartersstrukturen finns där även inbakat „bokaler‰ i 
hörnhusen. Dessa är hus som har en lokal i undre plan 
med en lägenhet ovanpå. 

KOPPLING TILL STADEN
Vallastaden kopplas infrastrukturellt till resterande delar av Linköping med den spårbunda 
LinkLink. Förslaget är att denna bygges som en ringlinje vilken samlar hela staden utöver att 
koppla ihop universitetet med centrum. 

Den bilbundna Ringleden (Lamboshovsleden och Universitetsvägen) flyttas utanför Djurgården 
och Universitetet. Detta främjar kopplingen mellan Universitetet och Mjärdevi samt 
byggnationen längs Universitetsvägen. Den del av Lambohovsleden som omvandlas till en 
förlängning av Djurgårdsvägen blir inte en så klar barriär mellan Vallastaden och Djurgården. 
Vägen utformas till en central boulevard fylld med primära funktioner. Kopplingen mellan 
Vallastaden och Lambohov klädes in i grönska. Passager utvecklas och förbättras för att 
inkorporera detta område med Vallastaden med dess funktioner samt infrastruktur.

Mellan Centrum och stadsdelen utvecklas cykelmotorvägar längs två större infartsleder till 
staden (Djurgårdsvägen och Malmslättsvägen). Mindre mer natursköna cykelleder skapas 
genom Vallaskogen.

Lekstråket med Fribyggarbyn på vänster 
och Additionshusen på höger sida

Tanken med additionshusen är att de enkelt omformas 
efter en familjs konstellation där additionbyggnaden kan 
vara allt från en gårdspaviljon med verkstad eller extra 
sovrum till en utbyggnad av kök och toalett. Denna 
konstanta transformation kommer göra att gårdsmiljön 
hela tiden ändrar karaktär när nya byggnadskroppar 
adderas och gårdsmiljön kommer uppnå en oförutsedd 
diversitet.

BALKONGLÅDORNA
Denna huslängd ligger som en mur med ryggen upp mot 
Valla IPs sportcenter. Den ramar in Kunskapslänkens norra 
sida så att det urbana rummet bebehålles. Husen är som 
namnet antyder ett hem för dem med gröna fingrar, det är 
kompakta bostäder för större familjer eller kollektiv av 
unga studerande där trädgårdsytan inkorporeras i huset 
istället för att stjäla plats i stadsrummet. 

Bostaden har en bostadsyta på ca 120 kvm i tre plan. 
Ovanpå garaget ges den boende möjlighet att själv 
utforma atriumutrymmet, ytan kan användas till allt från en 
vinterbonad extra bostadyta till öppen altan eller växthus. 
Kreativiteten skall spira och dessa spalter fyllas upp med 
invånarnas idéer som ger särprägel till deras bostad och 
hela området.

UNI SYD
Södra universitetsbyn är en naturlig förlängning av 
Corson där det finns yta till att bygga ett stort område med 
kontor alternativt större handelsenheter. Kunskaps- 

intensiva verksamheter blandas med nya lokaler till 
Universitetet i ett kreativt cluster. Här får varken bostäder 
eller institutioner placeras beroende på närheten till 
varmvattenanläggningen. Där skapas en naturlig 
vandring i arbetslivet längs Corson, från universitetets 
studier, via inkubatorn där ideér omvandlas till verklighet, 
vidare till dessa större verksamheter i Södra 
Universitetsbyn. Verksamhetskvarteret ligger väl förbundet 
med ringvägen så att trafik dit inte stör övriga 
Vallastaden. 

Inkubatorn markerar starten på Uni syd mot portalen och 
innehåller funktioner som är ägnade till att vidareutveckla 
företagande och idéer som uppstår hos de studerande 
under studietiden. Dessutom fungerar denna som ett 
skyltfönster vid portalen för vad universitetets lärande kan 
utveckla för tankar. De studerandes kreativitet och 
innovation skall tas tillvara och utvecklas med hjälp av 
inkubatorns resurser. Hela enheten fungerar som ett stort 

cluster där företagare kan utbyta idéer, hjälpa varandra 
eller gå ihop med någon och starta en ny verksamhet.
Huset innehåller: en robust industriverkstadshall för större 
produktion (30%), en teknikverkstad för utveckling 
prototyper (10%), ett labratorie för tester och utveckling 
(10%), Enskilda kontor med gemmensamma funktioner 
(20%) samt större kontorlandskap med delade 
arbetsplatser (30%).

CORSON
Dagvattenröret som går längs stråket synliggörs så att en 
spalt med porlande vatten blir en del av stadsmiljön även 

längs detta stråk. Broar, sittplatser och växtlighet plaseras 
längs och över kanalen så att detta skapar en mötesplats 
som löper centralt längs axeln. Planens nya södra 
addition till stråket skapar en naturligt vandring i 
arbetslivet längs Corson. Från universitetets studier, 
genom Portalen i centrum, via inkubatorn där idéer 
utvecklas till verksamheter, ner till de större 
verksamheternas kontor i Södra universitetsbyn.

KUNSKAPSLÄNKEN
Kunskapslänken är den största gatan i området, den är 
huvudstråket både för bilar och kollektivtrafikstråket 
LinkLink. Gatan har ett stort fotgängarstråk längs 
Streckkoden och bilparkeringar på båda sidor om gatan. 
Längs hela gatan planteras träd  för att skapa en lummig 
stadsmiljö istället för en öppen paradgata. I bebyggelsen 
längs gatan skapas små platser som fylls med 
torgliknande aktiviteter som sittplaster, uteserveringar, 
vattendrag eller små grönskande oaser.
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TRAFIK PARKERINGSÖVERSIKT

TRAFIK
Det fullt utvecklade urbana landskapet avgränsas av 
infartsvägar/genomfartsvägar (bl.a Universitetsvägen, 
Lambohovsleden). Från dessa kan biltrafiken köra in i 
området via huvudgator (bl.a Link Link / Kunskapslänken, 
Allén / Johannes Magnus Väg). Härifrån används 
mestadels enkelriktade lokalgator / gårdgator för att nå 
din destination. Den grundläggande idén är att trafiken 
inte kan använda huvudgator att köra genom Vallastadens 
centrum (Portalen/Corson). Kollektivtrafik och fotgängare 
/ cyklister kan däremot passera fritt genom stadens 
centrum. Det bör dock noteras att det fortfarande kommer 
att vara möjligt att nå de centrala destinationerna med bil, 
men du måste färdas en längre sträcka än om du går. 
Överlag kommer korta bilresor genom centrum ta längre 
tid vilket gör promenad, cykel eller bussresor till mer 
konkurrenskraftiga transportsätt.

I anknytning till huvudvägarnas ändpunkter mot centrum 
etableras vändplatser med avstigningsmöjlighter (Kiss and 
Drive) samt parkering (evt korttidsparkering). I den första 
etappen (BO16) upprätthålles all trafik på Allén / 
Johannes Magnus Väg. Den centrala sträckningen kan i 
efterföljande etapper anpassas så att tillsammans med det 
övriga vägnätet blir en del av en integrerad hållbar trafik 
struktur.

Strukturplanen för Vallastaden återspeglar en önskan att 
påverka valet av transportmedel genom fysisk planering. 
Vägnät och stadsstrukturen möter kollektivtrafik, cyklar och 
gångtrafikanters krav utan att begränsa tillgängligheten 
för biltrafik. Totalt sett kommer den "integrerade 
trafikstrukturen" att göra det lättare för användare att välja 
hållbara och miljövänliga transportsätt. Detta kommer att 
minska den transportrelaterade miljöbelastningen (CO2 
och buller) och kvaliteten på stadsmiljön förbättras 
(trygghet och trafiksäkerhet).

Den befintliga bussförbindelsen Link Link längs 
Kunskapslänken bevaras och vägsträckningen förses med 
åtgärder för att säkerställa kollektivtrafikens 
framkomlighet. I den östliga änden förses länken med en 
bred vägprofil, vilket på sikt tillåter att bussdriften byts ut 
mot en lättbana med ett avskilt spår. I detta fall kan 
lättbanans spårdragning placeras i mittremsan på den 
östra delen och som ett spår vid sidan om vägbanan på 
den västra delen mot Mjärdevi. Den centrala sektionen är 
fri från biltrafik och resecentrat skapar en planskild 
korsning med Centrum / Corson. I nuläget kan samma ytor 
användas till att öka bussarnas framkomlighet genom att 
upprätta separata bussfiler och hållplatser anknutna till 
dessa. Lösningen kan även innehålla olika ITS-delar 
såsom: Aktiv bussprioritering i alla signalreglerade 
korsningar, dynamisk information till passagerare vid 
busshållplatser och buss-slussar. Dessa syftar till att göra 
kollektivtrafiken till ett mer attraktivt och konkurrenskraftigt 
transportsätt i stadsdelen.

VÄXTLIGHET
En stor del av växtligheten använder sig av „urban farming‰ principer. Varför inte plantera ett 
fruktträd som skapar något ätbart istället för ett prydnadsträd. Fruktträden skapar också en 
fantastisk förändring av stadsmiljön varje vår när de blommar i mestadels rosa och vita 
nyanser. Träden är sorter av körsbär, äpple, plommon, fläder, päron och andra träd med ätbar 
frukt. Längs staket och andra avgränsningar av stråk och gator planteras  bärbuskar i så stor 
variation som möjligt. Bland den växtlighet som inte är frukt eller bärbuskar prioriteras 
städsegrön växtlighet så att växtlighetens naturliga färger binder ihop stadsdelen under årets 
alla månader. 
TRÄD: Sorbus Aucuparia, Malus floribunda
BUSKAR: Rubus xanthocarpu, Hippophae rhamnoide, Rosa X virginiana, Rosa  rubiginosa, 
Mahonia aquifolium, Rubus fructicosus, Aronia melanocarpa, Mespilus germanica, Prunus 
spinosa, Sambucus nigra

BELYSNING
Under det långa vinterhavåret som bjuder på många mörka morgonar och kvällar måste 
stadsdelen belysas på ett tillfreställande sätt. Det skall vara en stark och konsekvent 
belysningsplan som skapar ett tryggt och tilltalande stadsrum under dygnets mörka timmar. 

Fasader, träd och buskage skal belysas så att stadsrummet blir tydligt definierat och stråk och 
passager enklare att följa. Belysningen väljs med en målsättning att skapa atmosfär, för detta 
används många olika våglängder och färger i belysningen. Längs cykelstigar och platser 
punktbelyses utvalda viktiga element och i gårdsrum kan trädkronor belysas för att klart 
definiera gårdsrummet mot stadsmiljön.

Självklart energieffektiviseras belysningen så mycket som möjligt. Solceller på offentliga 
byggnaders tak kan bidra med energi till systemet.
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