GULA STRÅKET
Varför Norrby?
Norrby är ett miljonprogramsområde i centrala Borås som har utvecklats till att bli en
segregerad stadsdel, en stad i staden. Detta mycket på grund av fysiska barriärer som
järn- och bilvägar som har avskärmat området från dess omgivning. Under de senaste
åren har Norrby blivit känt som en socioekonomiskt utsatt stadsdel med stora brister.
Gula Stråket ämnar föra samman gator och vägar till ett sammanhängande stråk som
integrerar Norrby med resten av Borås. Det karaktäristiska gula markteglet ger stråket
dess tydliga identitet och de omsorgsfullt utformade utomhusmiljöerna skapar en trygg
miljö för de boende samt besökare att vistas i och att vara stolta över. Platserna längs
med stråket erbjuder olika typer av aktiviteter för alla målgrupper i Borås.

9 Matmarknad på Nya Norrby Torg

Norrby idag
Gula Stråket går längs med Kronängsparken och Särlaskolan och kopplar ihop
befintliga noder med nya. Den nya parkbron över järnvägen knyter samman Norrby
med Borås och skapar ett naturligt flöde mellan stadsdelen och centrum. Gula Stråket
blir ett unikt landmärke för Norrby som kommer locka till sig besökare från andra
områden och syresätta Norrby med rörelse.

10 Vyn från Parkbron mot Nya Norrby Torg

Det råder många fortkörningar inom området och kring det befintliga torget. Idag
är Alingsåsvägen en högtrafikerad väg som åker igenom Norrby. Många skolbarn
i området måste korsa den för att ta sig till Särlaskolan. För att öka säkerheten i
området omvandlas många bilvägar till gångvägar. Längs med Alingsåsvägen skapas
Nya Alingsåstorget. Torget är utrustat med designade farthinder och gula plattor som
tydligt markerar stråket. Vissa av de gula plattorna är även tänkta att fungera som
ljusinstallationer som lyser upp övergångsstället under nattetid.
En majoritet av de boende i Norrby bor trångt och de få utomhusmiljöerna som
finns idag verkar därför som deras vardagsrum. På grund av flitigt användande av
utomhusytorna är dessa präglade av slitage och kräver underhåll. Som ett resultat av
den modernistiska stadsplaneringen saknar många av ytorna program eller funktion.
Intervjuer med de boende i Norrby visade att många önskar mer sitt-, grillplatser,
utrymmen för sport, dans, lek och musik. Olika typer av utomhusmiljöer med sittplatser
är därför placerade längs med Gula Stråket. Gårdarna mellan miljonprogramshusen
blir inglasade för att tillgängliggöra dem året runt.

9 Längs Gula Stråket mot Nya Norrby Torg

Många av de boende i Norrby känner sig otrygga när det börjar mörkna då det idag
finns begränsat med upplysta miljöer. Under vinterhalvåret håller sig många därför
inomhus trots att majoriteten av lägenheterna är trångbodda. Genom att implementera
ljusinstallationer längs med Gula Stråket kan känslan av trygghet öka hos de boende
och besökare.

Koncept
Vår ambition hjälpte oss att utveckla fem grundpelare: Årstider, Dag & Natt, Mångfald,
Zoner och Etapper. Dessa låg sedan som grund till resten av projektet.

5 Dag och natt vid Nya Alingsåstorget

EN STADSDEL FÖR ALLA ÅRSTIDER
En stor del av hushållen i Norrby är trångbodda vilket medför att utomhusmiljön
används flitigt. Vi anser därför att det är viktigt att satsa på utomhusmiljön och göra
den tillgänglig under fler månader om året.
DAG & NATT
I våra intervjuer visade det sig att många upplever Norrby som en otrygg stadsdel och
då särskilt nattetid. Därför blev det viktigt för oss att förstärka trygghetskänslan på
natten genom att implementera fler ljusinstallationer.
MÅNGFALD
I dagsläget råder en stor mångfald på Norrby vilket vi ville ta till vara på genom att
skapa miljöer som möter dagens behov och önskemål. Målet blev därför att förstärka
och utveckla mångfalden genom att ge förutsättningar för invånarna att lättare leva
och dela med sig av sin kultur.

ÅRSTIDER

DAG & NATT

11 Inglasad innergård med aquaponic odlingssystem och sittplatser

MÅNGFALD
11 Bio i den inglasade innergården för allmänheten
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INGLASADE GÅRDAR
ODLING & GRILLPLATSER
NYA KVARTER
SPORT CENTER
KRONÄNGSPARKEN
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Inglasning av gårdar
Många av bostadshusen på Norrby är i behov av tilläggsisolering då de inte uppfyller dagens
energikrav. Vi föreslår i stället inglasning av innergårdarna. En rapport från Sweco visade
att kostnaderna för inglasning är desamma och att de presterar lika väl som traditionell
tilläggsisolering. Inglasningen kan även skapa många mervärden för de boende.
Genom att skapa attraktiva miljöer som man delar med sina grannar så öppnar man upp för
möten och vänskaper. Speciellt när det finns aktiviteter som kräver samarbete och kommunikation.
Dessutom möjliggör det för aktiviteter året runt och det skyddar mot regn och vind. Exempel på
aktiviteter som möjliggörs är gemensamma middagar, odling, utekök, utebio och pool.

Inglasad innegård
Konceptskiss

Nya Norrby torg - Food trucks
Mat är en av de mest sociala aktiviteterna, många kulturer samlas runt maten. Därför borde maten
vara något man delar. Tanken är att food trucks i containers kan uppföras längs med Gula Stråket.
Dessa kan utnyttjas av de boende som kan starta sina egna matverksamheter för att dela med sig
av deras matkultur. Detta kan bli en inkomstkälla och skapa kontakt mellan människor i området
och hela staden i stort. Genom bidrag och stöd kan även många som vill känna på att ha ett eget
företag testa på hur det är att ha en egen restaurang.

Hängande stolar
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Bänk vid en fasad

Food trucks i containers
Konceptskiss

Aktivitetshuset - Kvinnoverksamhet
Kvinnor och tjejer på Norrby har länge behövt en plats där de kan få uttryck för deras kreativitet.
Därför föreslår vi ett aktivitetshus där utbyte av kunskap kan göras. En flexibel lokal som kan delas
upp i stora och mindre utrymmen där kurser i alltifrån språk, datorkunskap eller dans kan ske.
Poängen är att ge de boende medel att nå sina egna drömmar och se att alla har potential till att
bli sitt ideala jag.

Aktivitetshuset plan
Konceptskiss

Aquaponic
odlingsenhet
Konceptskiss

Inglasad innegård
Konceptskiss

Bänk med bord
Spel, picknick, samtal
Olika sätt att sitta på
Konceptskiss
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Aktivitetshuset sektion
Konceptskiss

