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PLAN SKALA 1:2000

Huvuduppgiften handlar om att öppna 
upp området och koppla det mot den 
omgivande staden. Att överbrygga bar-
riärer och skapa starka kopplingar för 
stadsliv och den framtida Superparken. 
Vi har landat i en strategi som bygger 
på tre tydliga parallella stråk som var 
och en erbjuder attraktiva stadsrum, 
grön sammanhängande park och 
närhet till Viskan. Vi kallar strategin för 
RGB. Röd-Grön-Blå.

RÖD
Ett tydligt centralt stråk med generös 
koppling över Väg 40 och en ny gränd 
mot söder ger en stark sekvens av 
sammanlänkade stadsrum samt en 
spännande mix av industrihistoria och 
ny arkitektur. Aktiva bottenvåningar, 
plats för grönska och starka entréer. 
Röd står för stadsliv.

GRÖN
Nils Jacobssonsgatans överdimension-
erade trafikrum omvandlas till en grön 
gatupark som kopplar Stadsparken/St 
Ansgars och St:a Brigittas griftegård 
med generös grönska, stora träd, regn-
trädgårdar och aktivitetsytor. Vi vill 
maximera ekosystemtjänster.

BLÅ
Viskan är Borås livsnerv. Stränderna 
skyddas och utvecklas till mjuka sam-
manhängande bryn med höga ekol-
ogiska värden. Nya broar, bryggdäck 
och kontaktytor skapas där stråken 
möts. Människan bjuds ner till vattnet.

RÖD – GRÖN – BLÅ

Trafik och flöden
Trafik genom området sker på gåendes villkor. Alla gator och 
gränder är körbara för t ex varutransport eller angöring. Trafik-
föring på kringliggande gator är oförändrat med åtgärder för 
hastighetsdämpning såsom upphöjda övergångar och gatstens-
beläggning. Cykelbana tillskapas på Kyrkogårdsgatan. Parker-
ing sker i anslutning till områdets entréer. Korttidsparkering för 
kunder och besökare vävs in i området.

Entréer och stadsrum
Pulsendistriktet tydliggörs med ett sammanhängande golv och 
kopplar till staden med tydliga entréer. Rumslighet, industrihisto-
ria och material samspelar och ger en tydlig egen identitet. Nya 
byggnader och volymer skapar nya oregelbundna stadsrum som 
tar avstamp i det historiska industrilandskapet.

Dagvatten
Distriktet omvandlas från att ha varit ett av stadens mest hård- 
gjorda stadsrum till en mjuk komposition av röd-grön-blå stads-
rum. Dagvatten fördröjs, renas och nyttjas från tak och torgyta, 
till gröna regnträdgårdar och slutlig recipient. Skyfall fördröjs i 
multifunktionella platser och gaturum. Vattnet synliggörs och blir 
en tillgång i stadsrummet - särskilt då det regnar.

Superparken
Pulsendistriktet är en av de viktigaste pusselbitarna i visionen 
om Superparken. Därför angriper vi hela uppgiften som ett park-
projekt där vår filosofi är att alla stadsrum, parker eller grönom-
råden ska ge besökaren en parkupplevelse. Man ska dras fram 
av nyfikenhet och varje promenad eller joggingtur ska ge nya in-
fallsvinklar eller upplevelser. Till detta har vi visionen om ”Staden 
som Galleri” där oväntade inslag och konst bidrar med upplevel-
ser på olika plan. 

Grönstruktur
Området omvandlas från stenhårt till grönt. Vi minimerar hårdg-
jorda och täta beläggningar och maximerar grönskan. Målet är 
att knyta samman Stadsparken och St Anskars med St:a Brigit-
ta. Gatuparken, Viskans årum samt taklandskapet blir bärande 
delar i den grön-blå strategin.

Målpunkter
Vårt förslag rymmer platser och lokaler för en mängd program 
och målpunkter. I det publika rummet blir inslag såsom konst, 
arkitektur, parkrum och vatten viktiga delar, liksom plats och 
golägen för uteserveringar och levande bottenvåningar. Kom-
mersiella A-lägen bidrar liksom entréer och flöden.

SOL & MIKROKLIMAT

Alla fyra entréer bereder plats för soliga 
golägen med rik grönska, vattenkontakt 
och parkkvalitéer. Såväl nya som be-
fintliga byggnader möter upp vid fasad 
med lokaler och plats för uteserverin-
gar.  Höga byggnader placeras strate-
giskt med tanke på svepande skuggor 
och vind. Rikligt med stora träd och 
oregelbundna stadsrum bryter urbana 
vindar.
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RÖDA STRÅKET - ÖVER RIKSVÄG 40  
SEKTION A-A’ - SKALA 1:250

träd i olika åldrar

biologisk mångfald

stadsparksmur

rhododendron

utsiktstorn

STADSPARKEN PARKBRONSÖMMERSKEGÅNGEN SOLTRAPPAN HJÄRTAT

walk-and-talk
raingarden 

vinterträdgård

Pappalediga Svante
Svante tar ut svängarna och får barnet i vagnen att somna på de 
knastrande kyrkogårdsgångarna. Han hinner kika in i RRs flagg-
store samt presentbutiken på konsthallen. Väl tillbaka i lägenhet-
en är det dags för lunch.

Jenny och vännen  Stina
Det är inga problem för Jenny att hålla jämna steg med Stina i 
hennes nya rullstol. De kikar in en snabbis på Jennys jobb i Pulse-
nområdet och tar hissen upp på parkbron. Efter träning på Stad-
sparksbadet fikar de på uteserveringen i Trädgårdsmästerparken. 

Kortnosiga humlan Benny
På kvällen vet Benny att värmen och solen dröjer sig kvar på tak-
en i Puslendistriktet. Här finns gott om blommor och lagom lån-
ga flygavstånd. Benny är högt över Väg 40 och undkommer den 
dånande trafiken. Han somnar i en ihålig trädstam på Asternkullen.

Monika 71 med hunden Rufus
Monika tar en långsam promenad varje morgon. Rufus är särskilt 
förtjust i att busa i strandkanten och skrämma änder. Hon väljer 
olika vägar varje gång och njuter av årstidernas växlingar.

Gräsanden Anders
Anders vet att det finns saftiga örter och soliga vattenspeglar uppe 
i Gatuparken. Den mödosamma vandringen kompletteras med ko-
rta flyginsatser. Har han tur får han även syn på andhonan Annika.

Produktutvecklaren Aisha 
Aisha har jobbat något år på RR och pendlar från Lerum. Eftersom 
hon behöver ta bilen och sitter mycket vid datorn, ser hon till att 
prommenera på lunchen och tar ofta gå-möten. I bland tränar hon 
på gymmet innan hon kör hem.
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GATUPARKEN - VISKAN  
SEKTION B-B’ - SKALA 1:250
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GATUPARKEN, SPINNERIGRÄND & VISKANS PARK

Gatuparken
Nils Jacobssonsgatans breda trafikmått och fria sidoområden ger enorm po-
tential för att stärka den gröna kopplingen mellan stadsparken/St. Ansgars 
och St:a Brigittas kyrkogård. Vi omvandlar denna industrigata till en ”Gatu-
park”. En unik parkform som blir en viktig grön länk i Superparken. Här finns 
plats för träd som kan bli stora och gamla, sammanhängande planteringar 
och grönstruktur, regnträdgårdar och aktivitetsytor. Gatan omgestaltas från 
Brodalsmotet hela vägen till Druveforsvägen med grön koncentration på N. 
Jacobssons gatan. Under Väg 40 samt på närliggande parkeringar skapas 
multifunktionella street- och aktionytor i kombination med skyfallshantering 
(lågpunkt). 

Entreer och stråk
Pulsendistriktet annonseras i bearbetade entrémotiv och på höjden och i 
mötet med Kyrkogårdsgatan skapas shared-space ytor där trafik sker på 
gåendes villkor. Generösa parkytor skapas i bästa solläge och blir en tillgång 
för såväl verksamma som boende i området. Entrén till St:a Brigitta grifte-
gård öppnas upp och annonseras med en platsbildning samt mindre pavil-
jongbyggnad. Denna blir en pendang till Pulsenområdets gamla grindvaktar-
stuga och kopplar Superparken visuellt. Kyrkogårdsgatan kompletteras med 
ett GC stråk som kopplar befintliga cykelstråk Varbergs-/Druveforsvägen på 
tvärs. 

Spinnerigränd
Den nyöppnade ”Spinnerigränden” ger en naturlig och inbjudande entré till 
Pulsendistriktet. Här annonseras golvet i en shared-spaceyta som sänker 
hastighet. I bottenvåningar tillskapa lokaler i bästa solläge med potential 

för uteserveringar. Spinneritorget blir en unik platsbildning i anslutning till 
Konsthallen. En ny Bro kopplar över Viskan och annonseras mot Kyrko-
gårdsgatan och vägbron. Kulturtorget blir en viktig nod i kopplingen Röda, 
Gröna och Blå stråket och en av flera spännande rumsligheter längs röda 
stråket.

Hjärtat
Det centrala stadsrummet ”Hjärtat” får ett omlagt golv som mjukas upp med 
planteringar, regnträdgårdar och plats för fler träd. Stora träd bevaras och 
säkras. Den vindlande fabriksbacken hanteras med följsamma plantering-
ar och inpassade trappor. Alla ytor är öppna för långsam trafik och varu-
transporter. En uppglasad vinterträdgård placeras i grändens möte med Vis-
kan och skärmar av buller utan att bryta genomsikt. Den blir en inbjudande 
trädgård i gränslandet mellan inne och ute. Parkbron med soltrappan blir en 
naturlig mötespunkt och en social scen i området. 

Viskans park
Det blå stråket – eller ”Viskans Park” - förstärks såväl ovan som under vat-
tenytan. Mjuka strandzoner skyddas och utökas till värde för såväl männ-
iskan som vatten- eller strandlevande organismer. Nya broar och spänger 
kopplar de båda längsgående stråken och ger ett brett utbud av promenad-
stråk och flöden. Viktiga vattennära platser tillskapas i Kulturtorget, Vinter-
trädgården och Trädgårdsmästarplatsen. Södra entrén kopplar dessutom 
röda och blå stråket till Superparkens förlängning söderut.

ny bro
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ASTERNKULLEN - VISKAN  
SEKTION D-D’ - SKALA 1:250
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PLAN SKALA 1:400NORRA ENTRÉN - STADSPARKEN

NORRA ENTRÉN & STADSPARKEN

Stadsparken utökas söderut med Astern Kullen och Trädgårdsmästarplatsen. Parkens grammatik och materialpalett används i gestaltningen, 
såsom t ex terrasseringar med naturstensmurar av kallmurad lokal granit, stora partier med rhododendron, trappvägar och parkgångar. Hög 
programmering med aktivitetsytor, café, skulpturer och integrerad lek. En slank och vackert gestaltad träbro förbinder de båda kullarna och 
annonserar kopplingen mot Sven Erikssons gatan. Astern kullen programmeras med t ex utegym, hundrastplats och ett utkikstorn. Tornet blir 
ett landmärke och ger en överblick över Superparkens sträckning i norr och syd.

Trädgårdsmästarplatsen lyfter fram ett viktigt historiskt lager och blir ett hortikulturellt smycke vid Viskan. Den nya bron över Viskan och trapp-
vägen mot Astern kullen öppnar flöden och skapar en stark nod. Man bjuds ner till vattnet respektive upp på Kullen i ett tydligt publikt stråk. 
Dagvattnen synliggörs i en regntrappa som förbinder Kullen med Viskan. Ny kontorsbyggnad samt bullerskärm minskar trafikstörning från Väg 
40. En vattenspegel lyfter upp vattentemat invid Sömmerskegången och vattenporl maskerar återstående trafikljud. Den gamla trädgårdsmäs-
tarbostaden omvandlas till Parkkafé med servering i bästa söderläge. 

De nya bostäderna skapar rumslighet och bidrar med mänsklig närvaro under dygnets mörka timmar. Lokaler och levande bottenvåningar 
exponeras mot Sömmerskegången och parkering göms i terrängen med diskreta infarter. Den nya kontorsbyggnaden skapar ett spännande 
stadsrum med inspiration från ”Hjärtat” söder om Väg 40. Material och golv hanteras sammanhållande och lika. 

TAKLANDSKAP

Vi ser taklandskapet som en enorm möjlighet och en del i att koppla grönstruktur från norr till söder. Vi har skapat en palett och taktypologier för att 
angripa såväl befintliga som nya tak. Taken ska optimeras utifrån last, skötsel samt uppskattad nytta såsom upplevelse, biologisk mångfald, kyla/
värme eller energiproduktion. Lätta konstruktioner kan förses med tunna jordskikt, sedum eller biotopäng. Ofta i kombination med solceller. Dessa 
bidrar med blommande växter, död ved eller återskapad ruderatmark. De har potential i att vara ”No-human zone” där t ex fågelliv kan hitta en 
urban refug. Även tunna ytor med grus, sand eller död ved kan bidra för insekter. Fågel- och fladdermusholkar samt gröna fasader passas in där 
så är relevant och möjligt. Lite kraftigare bjälklag har potential för att skapa parkkvaliteter med mindre träd och buskar och plats för biodiversitet. 
Här kan vi bjuda ut människan och takterrassen kan bli en viktig del i arbetsmiljö eller bostadsgård. Låga trösklar med stimulerande utemiljöer är 
viktiga för stresshantering och komplement till pausutrymmen. De bidrar också till en unik identitet och kultur i Pulsendistriktet. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER & GRÖNSTRUKTUR

Vi har gjort en översiktlig kartläggning av områdets potential när det gäller förstärkning av olika ekosystemtjänster. Vi har integrerat detta i vår 
gestaltning där vissa synliggörs mer eller mindre. En generell del blir att skapa variation, diversitet och succession i olika växtkompositioner, 
trädval. Vi har strategier för att ge rum för stora träd och kopplande gröna stråk. För människans upplevelse och nytta har vi med oss ambi-
tionen om att skapa ”låga trösklar” mellan ute och inne, bjuda ut boende och verksamma för rekreation, friskvård, aktivitet och upplevelse. 
Stressreduktion och god hälsa ger långsiktiga värden och är viktiga när företag vill attrahera och vårda personal. Det blir också en viktig grund 
i områdets kultur. Det blå- och det gröna stråket ger fysiska och sammanhängande kopplingar med stora ekologiska och långsiktiga värden. 
De kopplar sammanhängande stora grönområden under väg 40 vilket ger spridningskorridorer för en mängd organismer, insekter, fåglar och 
smådjur. Även enstaka däggdjur kan nyttja dessa korridorer. 

MATERIAL OCH MÖBLERING

Pulsendistriktets nya ”Golv” blir ett av stadsdelens viktigaste sammanhållande element. Det unika mönstret är en komposition inspirerat av 
hålkortet – med koppling såväl till områdets historiska textilindustri, såväl som till Pulsens barndom och datorns ursprung. Basen är återvunnen 
gatsten från platsen med nya tillägg i form av släta granithällar. Allt är återbrukat eller återbrukbart. Golvet ger en lågmäld men sammanhållan-
de identitet utan att överrösta industrihistorisk eller ny arkitektur. Ambitionen är att göra beläggningen genomsläpplig och grön där så är möjligt. 
Vatten leds till planteringar, renas och fördröjs.

Alla av mänsklig hand skapade objekt bör gestaltat med en konstnärlig ambition och bidra till upplevelsen av Superparken. Detta gäller allt från 
broar, torg, plattsättning, möblering, till ljud- och ljusdesign. Ett sätt att signalera Superparkens sträckning kan vara att introducera placehol-
der-objekt som väcker nyfikenhet och leder besökaren vidare. Dessa ersätts sedan successivt av skulpturer eller annan konstnärlig utsmyck-
ning. Vi föreslår en tredimensionell extraktion av Ullsaxen – Borås stadsvapen. Tillsynes slumpmässigt utkastad eller tappad av en knalle på 
vandring. Ullsaxen kan komma i olika material, trä (från kommunens egen skog), stål, sten eller guld. Ibland som en sittmöbel eller bord, och 
ibland som ett diskret avtryck i markbeläggningen. Till detta kopplas ljussättning och karaktärsstarka belysningsmaster.
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STRANDSKYDD

För upphävande av strandskydd krävs särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kapitlet 
18 c §. I förslaget ser vi att man kan åberopa följande punkter:

  1.     redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Föreslagen förändring innebär att allmänheten får till-
gång till ett område som varit privat och upplevts stängt för allmänheten.

 2.   genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen
Ytan är idag markparkering som delvis är bullerstörd av RV40 och saknar större 
naturvärden. Marken ligger på en högre nivå och upplevs inte som en del av 
Viskans strand. Föreslagen ny kontorsbyggnad kommer skärma av buller vilket 
gör platsen mer användbar och inbjudande.
  
   5.    behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. Ett viktigt syfte med att bygga nytt i Pulse-
nområdet är att förverkliga visionen i Stadsbyggnadsprogram för Borås, Staden 
vid parken där man vill åstadkomma ett allmänt tillgängligt parkstråk från Stads-
parken i norr över RV40 och vidare genom Pulsenområdet till S:ta Birgittas  grif-
tegård och vidare söderut. Ny bebyggelse och dess innehåll ska stötta stråket.

        Område där hårdgjorda ytor omvandlas till park och grönska i strandszonen 
och ger allmänheten större tillgänglighet till vattnet. Nya broar möjliggör passage 
och sammanhållen promenadväg utefter Viskan.

RISK & BULLER

I förslaget placeras inga nya byggnadsvolymer på befintliga byggnader som lig-
ger alldeles intill RV40 för vi ser det som orealistiskt ur risksynpunkt. Den enda 
förändring som föreslås är ny bredare passage över vägen. Endast den delen 
behöver därför ingå i en ny detaljplan. Gör man en ny detaljplan för befintliga 
byggnader längs riksvägen riskerar man att inte få fortsätta med den användning 
som finns idag mht riskfrågan. 

Ny bebyggelse placeras med viss distans till RV40 både mht risk och buller. 
Befintliga byggnader utgör skydd. Förslaget innehåller även ett nytt kontorshus 
och ett garage intill RV40 och Viskan och ytterligare risk- och bullerskydd längs 
vägen. Vi föreslår även bullerskyddande glas mellan byggnadskroppar i två lä-
gen för att åstadkomma ljuddämpad utemiljö och bostadsgård. Bullerberäkning 
visar att förslaget är genomförbart med föreslagna åtgärder och att även stora 
delar av utemiljön får rimliga bullernivåer under 55 dB. 

Beräkningsresultat visar 
Bullerutbredning 2m ovan mark (ej frifältsvärden). 
Fasdpunkter: Högsta ljudnivån vid alla våningsplan 
(frifältsvärde) 
Med bulleråtgärder vid RV40.
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ETAPP 1 ETAPP 2 ETAPP 3 ETAPP 4 ETAPP 5
ETAPP 1
I en första etapp river man delar av 
byggnad C så den äldre delen friläggs 
och återställs till öppen planlösning 
man kan inrymma en konsthall. Det blir 
en passage i nord-sydlig riktning och 
en ny entrépunkt mot söder. Återstå-
ende del av byggnad C byggs om och 
anpassas för att inrymma hyresgästen 
Revolution Race. Utemiljön  i anslut-
ning till byggnad C byggs ut. Ny bro-
koppling byggs över Viskan i söder. Det 
fina trekantiga torget mellan de äldre 
fabriksbyggnaderna får en upprustning 
och  på Nils Jakobsonsgatan/ Kyrko-
gårdsgatan påbörjas utbyggnad av en 
”Gatupark” med mycket gröna inslag 
och ny plats mot byggnad C.
S:ta Birgittas griftegård föreslås få en 
mer markerad entré. 

ETAPP 2
Följande etapper kräver ny detaljplan. 
Norra och södra sidan kan byggas 
oberoende av varandra förutom i den 
del som rör bro över RV40. Som etapp 
2 föreslås utbyggnad av kontor i norr. 
Byggnaden fungerar som buller och 
visst riskskydd för planerade bostäder 
i senare etapp. Längs RV40 byggs bul-
ler-/riskskydd. Garage byggs ut redan i 
detta skede för att tillgodose p-behovet 
i området när markparkering tas bort. 
Ny park anläggs intill Viskan som för-
längning av stadsparken. Ny brokopp-
ling byggs över Viskan i norr. Befintlig 
byggnad får ändrad användning med 
kafé och/eller restaurang.

ETAPP 3
I norr kan nya bostäder byggas ut upp 
mot Asternkullen. Utemiljö på gårdar 
och i gaturummet byggs ut i anslutning 
till de nya husen. Ett utkikstorn byggs 
högst upp på Asternkullen och från top-
pen ner till Viskan byggs en trappa.
I sydväst bebyggs Norsen med parke-
ringshus, lokal och kontorsbyggnad. 
Längs RV40 i viadukten byggs buller-/
riskskydd. Nils Jakobsonsgatan byggs 
om till ”gatupark” och bildar ett grönt 
stråk som knyter ihop de två kyrkogår-
darna och stadshusparken. Kyrkogår-
den i norr får en tydligare entré. Under 
RV40 byggs en aktivitetsyta för skate 
mm.

ETAPP 4
På norra sidan byggs ett hotell vid 
Asternkullens fot. Brokopplingar som 
överbryggar höjdskillnaderna byggs 
från stadsparken i norr över Sven Eriks-
sonsgatan till Asternkullen och vidare 
från kullen över Sömmerskegången 
till Pulsens befintliga byggnader. En 
ny bredare brokoppling byggs över 
RV40 och landar på södra sida med en 
generös trappa. Pulsen kompletteras i 
söder med byggnad för utbildning och 
kontor. Nytt gårdsrum byggs ut. Marken 
i anslutning till Nils Jakobsonsgatan 
anpassas i höjd och blir en del av det 
gröna gatuparkrummet.

ETAPP 5
I söder byggs byggnad C (Revolution 
Race) på med bostäder. Entréplatsen 
i söder kompletteras med två högre 
bostadstorn som markerar entréplat-
sen och får ett fint läge längs Viskan. 
I byggnaderna inryms även parkering 
och lokaler. Platsen vid konsthallen 
färdigställs och Kyrkogårdsgatan byggs 
ut och blir en del av gatuparken. 
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A1
A2

A3

N1

B1

B2

B3

ASTERN 1
Hotell i sju våningar med ca 100 rum och 
lobbybar. Vid foten av Asternkullen och med 
direkt närhet till Pulsen Konferens, vars 
restaurang eventuellt också skulle kunna 
fungera som hotellets frukostmatsal.

BTA ca 3700 kvm

LOA ca 2600 kvm

Reception, kontor 
och lobbybar.

Hotellrum

Hotellrum

Hotellrum

Hotellrum

Hotellrum

Hotellrum

NORSEN 1
Kombinerat p-hus, butik och kontor. Garage i två 
souterrängplan och ett källarplan. Butik i bottenplan samt 
däröver fem kontorsvåningar. Byggnaden skärmar ljudet 
från riksvägen.

BTA  ca 11380 kvm (inkl ca 4230 kvm garage)

LOA ca 6150 kvm

Kontorsentré / lokal

Garage

Garage

Garage

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

BLÅ KLINTEN 2
Omvandling av nuvarande byggnad C (delen från 1960-talet). 
Byggnaden får ny fasad men stommen förblir intakt. Ny verksamhet i 
två plan. Ovanpå den befintliga byggnaden uppförs fyra huskroppar 
med ett sjuttiotal mindre bostäder.

BTA  ca 8520 kvm

LOA ca 2850 kvm

BOA ca 3100 kvm 

Kontorsentré / lokal

Kontor

Bostadskomplemet

Bostäder

Bostäder

Bostäder

BLÅ KLINTEN 3
Två bostadstorn i områdets södra del. 14 respektive 10 våningar höga. 
Lokaler i bottenvåningarna. Totalt innehåller husen ca 45 lägenheter.

BTA  ca 7140 kvm

BOA ca 4830 kvm

LOA ca 950 kvm 

Lokale / bostadsentré

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

ASTERN 3
Kontorshus i sex våningar plus takterrass. Utåtriktade 
lokaler i bottenvåningen och garage i souterräng. 
Byggnaden tjänstgör som skärm mot riksvägens buller. 

BTA ca 5230 kvm (inkl ca 750 kvm garage)

LOA ca 3860 kvm

Kontorsentré / lokal

Garage

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

GESTALTNING

I vårt förslag redovisar vi i första hand idéer om områdets framtida 
stadsbyggnadsstruktur där stråk och kopplingar, de exteriöra rummen 
och den volymmässiga relationen mellan gammalt och nytt är 
viktigast och mest karaktärsskapande. Byggnaderna redovisas med 
en tänkt höjd, skala och möjligt innehåll med en mer eller mindre 
antydd arkitektur. Det är först efter genomfört detaljplaneskede som 
byggnaderna gestaltas skarpt, efter detaljplanens föreskrifter och efter 
varje byggnads verksamhet och behov. Varje byggnad ska formges 
arkitektoniskt efter sin tid, för att rätt tillföra området nya årsringar, på 
samma sätt som området alltid har utvecklats.

PARKERING

Befintlig parkering:
Astern  150 p-platser
Blå klinten  163 p-platser
Summa  313 p-platser

Tillkommande behov, cirka:
Astern 1  45 p-platser
Astern 2  50 p-platser
Astern 3  55 p-platser
Norsen  65 p-platser
Blåklinten 1 140 p-platser
Blåklinten 2 45 p-platser
Blåklinten 3 35 p-platser
Summa  435 p-platser

I förslaget, cirka:
Astern 2  200 p-platser
Astern 3  30 p-platser
Norsen  260 p-platser
Blå klinten 1 150 p-platser
Blå klinten 3 30 p-platser
Markparkering 80 p-platser
Summa  ca 750 p-platser

BLÅ KLINTEN 1
Kontorshus/högskola i femton våningar plus nedgrävt tvåvåningsgarage 
i souterräng/källare. Områdets högsta byggnad och därmed landmärke.

BTA  ca 13000 kvm (inkl 1350 kvm garage)

LOA ca 10000 kvm 

Kontorsentré / lokal

Garage

Garage

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

Kontor

ASTERN 2
Tre vinklade bostadshus i sju våningar på en sockel 
innehållande lokaler och parkering i två plan. 
Sockeln skapar en upphöjd terrass som ansluter till 
Asternkullen och som både kan rymma bullerskyddade 
bostadsgårdar och allmänna kopplingar mellan kullen och 
Sömmerskegången. Visad exploatering rymmer ca 140 
lägenheter.

BTA ca 13450 kvm (inkl ca 2300 kvm garage)

BOA ca 7500 kvm

LOA ca 600 kvm

Bostadsentré / lokaler / garage

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Garage

ASTERN 3
NORSEN

BLÅKLINTEN 1

BLÅKLINTEN 2

BLÅKLINTEN 3

ASTERN 1

ASTERN 2


