STRÄNGNÄS
VATTENTORNSHÖJDEN

VY FRÅN NORDOST

Vattentornshöjden har ett attraktivt läge nära Strängnäs station, fina naturmiljöer
och stadens centrum. Södertäljevägen som passerar genom området erbjuder samtidigt mycket goda förbindelser mot såväl stadens centrala delar som mot omgivande
områden och vägnät. Utmed vägen kan staden växa och förtätas och vägen på sikt
omvandlas till en attraktiv och trygg stadsgata med liv och rörelse med ett rikt serviceutbud. Närheten till den bitvis dramatiska naturen med stora tallar, branter, dalgångar och utsiktsplatser skapar en spänning och stora kvaliteter för ett attraktivt
boende. Förslaget som här presenteras har försökt fånga och utveckla dessa kvaliteter för att utgöra en första viktig pusselbit som slår an tonen för hur Strängnäs
och området kring stationen kan utvecklas framöver och forma en identitet!
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FÖRSTÄRKA OCH SAMLA

Temakarta - Kvartersstruktur

INNEHÅLL

ETT KRAFTFULLT GREPP ANPASSAT TILL PLATSEN
Strukturen är utformad med stark tonvikt på platsens topografiska
förutsättningar kombinerat med de naturvärden och rumsliga värden
som finns, och som kan skapas, genom att förstärka platser och binda
samman dessa i stråk. En viktig utgångspunkt har också varit att möjliggöra många nya bostäder av varierad karaktär och olika byggnadstypologi, inplacerade varsamt i naturen eller som stadsbebyggelse utmed
omgivande och nya gator. Förslaget inrymmer också både kontor utmed
Södertäljevägen och lokaler för handel och restauranger och kaféer
mm i bottenvåningarna nära torgytor och korsningspunkter, som kan
utvecklas till livfulla mötesplatser, för såväl boende, verksamma och
besökare.

EN BLANDNING AV HUSTYPER, INNEHÅLL OCH BOENDEFORMER
Illustrerat förslag innehåller cirka 500 bostadslägenheter, 19 radhus,
cirka 12.000 kvm kontor och service, t ex restauranger, mindre butiker
och kaféer. Parkering föreslås inrymmas i garage insprängda under
TRAFIK
byggnader och gårdar och omgivande mark. Totalt inrymmer förslaget
Temakarta
590 platser parkeringsplatser i de garage som redovisas, varav det stora AL STUDIO, 2019-08-22 Trafik
garaget under kvarteren vid bron över Södertäljevägen inrymmer två Temakarta, skala 1:3000 (A4)
plan. Cykelparkering inryms i byggnadernas bottenvåningar, på gårdar
och i komplementbyggnader.

FYRA OLIKA KARAKTÄRSOMRÅDEN SOM FÖRSTÄRKER OCH SAMLAR
Sammantaget har detta utvecklats till fyra olika övergripande karaktärsområden som kan urskiljas i förslaget som i princip innebär en
karaktärsskala som sträcker sig från det mest stadsnära kring stationen i nordöst till det mest naturnära kring vattentornet och väster om
höjden. Genom att utveckla och förstärka dessa karaktärer och förädla
platsernas naturliga kvaliteter kan en identitetsstark och för många
olika människor, attraktiv ny stadsdel skapas. De fyra olika karaktärsområdena har vi valt att kalla Stationsområdet, Parkstråket, Skogshöjden
och Södra entrén.
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STRUKTUR OCH KARAKTÄR

EN STRUKTUR SOM KOPPLAR SAMMAN
Den genomgående, både grön- och gatustrukturen knyter samman
området och kopplar även området starkt till sin omgivning för att inte
utgöra en egen isolerad stadsdel. Strukturen är på så sätt inkluderande
samtidigt som den med sina relativt smala gator som ringlar fram och
klättrar i terrängen, ger goda möjligheter att nå naturen och föra liv
och rörelse in de gemensamma allmänna rummen.
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• Stationsområdet ligger strategiskt nära resecentrum och Södertäljevägen och föreslås vara områdets urbana del med service, verksamheter och mötesplatser. Området föreslås ha en stadsmässig karaktär
med en tät, sammanhållen och lite högre bebyggelse som kantar
gator och torgplatser och skapar definierade stadsrum som ska vara
välkomnande för alla.
• Parkstråket direkt söder om Stationsområdet angränsar både till
stadsmiljön i norr och till naturen i söder. Bebyggelsen ligger ordnat
AL STUDIO, 2019-08-22
utmed gator och torg men öppnar delvis upp sig mot naturen i söder.
Temakarta, skala 1:3000 (A4)
Naturen är delvis ordnad och utformas som parkytor.
• Skogshöjden i områdets mitt lämnas obebyggd runt kring vattentornet men bebyggs på dess sluttningar mot nordväst, väster och söder.
Flerbostadshusen som föreslås ligger fritt i naturen mellan träd och
bergknallar. I norr och söder föreslås radhus i tre våningar utmed
gatorna med gröna kilar mellan bebyggelsegrupperna. Området glesar
successivt ut mot väster där natur och ytor för fritidsaktiviteter tar vid.
BYGGNADSINNEHÅLL
• Södra entrén klättar från Finningevägen upp längs södersluttning
Temakarta - Byggnadsinnehåll
mot vattentornet och blir på samma sätt som Stationsområdet i norr AL STUDIO, 2019-08-22
Temakarta, skala 1:3000 (A4)
en viktig entré in till området. Här föreslås skala vara lite mindre i
byggnadsvolymer och gårdar men tätt placerade utmed gatorna med
mindre öppningar där grönskan från gårdar och bakomliggande natur
kan sippra igenom.
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DET GRÖNBLÅ STRÅKET - VY FRÅN ÖSTER

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:1000
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EXPLOATERING									

BOSTÄDER LÄGENHETER				51.000 m2 (550-600 lägenheter)
BOSTÄDER RADHUS					2.850 m2 (19 hus)
KONTOR						12.000 m2
LOKALER - BUTIKER					
2.400 m2
LOKALER – RESTAURANGER/KAFÉ			
550 m2
PARKERING						
16.100 m2 (590 platser)		
TOTAL BTA						
84.900 m2

PARKERINGSBEHOV								

BOSTÄDER (12PL/1000 KVM BOA)			
RADHUS (2,2PL/RADHUS)				
KONTOR (16PL/1000 KVM LOA)				
LOKALER – BUTIKER (37PL/1000 KVM)			
LOKALER – RESTAURANGER/KAFÉ (45PL/1000 KVM)
TOTALT BEHOV BIL-PLATSER				

400 pl
42 pl
120 pl
55 pl
15 pl				
634 platser (592 platser exkl radhus)
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PRINCIPER FÖR ETT HÅLLBART BYGGANDE

Byggandet av en ny hållbar stadsdel är en process med en mängd olika
aktörer, intressen och avvägningar. En samlad och medveten styrning av
processen, från planering till byggskede och förvaltning, är avgörande
för ett lyckat resultat. Exempel på principer som kan ligga till grund för
en hållbar utveckling av Vattentornshöjden är:
• Byggnader ska uppföras med minimerad miljö- och klimatpåverkan.
Bästa material- och systemval säkerställs lämpligtvis genom något av
de certifieringssystem för byggnader som finns på marknaden, vilka
ger mätbara tal på byggnadens miljöprestanda under hela livscykeln.
• Utreda möjlighet till innovativa systemlösningar, exempelvis lagring
av värme och kyla eller samverkan mellan uppvärmning och kylbehov
mellan fastigheter.
• Minimera hårdgjorda, ogenomsläppliga ytor och jobba med exempelvis gröna tak och öppna diken för dagvattenhantering. Detta avlastar
det kommunala nätet och minskar behovet av resurskrävande underjordiska VA-anläggningar.
ATTRAKTIVA, INBJUDANDE GÅRDSMILJÖER
Kvarterens gårdar erbjuder möjligheter för såväl avskildhet som interaktion med omgivningen. Gårdarna i de södra och västra delarna öppnar
sig delvis mot naturen och ger förutsättningar för bra mikroklimat för
utevistelse och odling, samtidigt som de verkar inbjudande för förbipasserande. I delarna närmast resecentrum bidrar högre byggnadsvolymer
till att skydda områdets inre delar från trafikbuller.
EN EFFEKTIV PARKERINGSLÖSNING
Parkeringen, som följer kommunens norm, är huvudsakligen förlagd i
samlade effektiva garage under mark i kvarteren närmast resecentrum.
Parkering under mark ger möjligheter till en tätare bebyggelse och fler
bostäder i ett centralt, kollektivtrafiknära område med delvis befintlig
infrastruktur, vilket är en starkt positiv hållbarhetsfaktor. Alternativet
att huvudsakligen förlägga parkeringen ovan mark är mindre resurskrävande ur klimathänseende, men ger istället negativa konsekvenser
för biologisk mångfald, dagvattenhantering och upplevelsekvaliteter.
Närheten till resecentrum, höga kostnader och ambitionen att vara

en modern, innovativ stadsdel skulle kunna motivera en utredning av
minskade parkeringstal jämfört med gällande norm. En sådan fastighetsspecifik parkeringsnorm kan exempelvis baseras på att fastighetsägare som tillhandahåller positiva mobilitetstjänster som syftar till att
minska bilberoende får rabatt på parkeringstalet. Exempel på sådana
mobilitetstjänster kan vara cykelpool, elbilspool, intelligenta skåp för
hemleveranser, informationslösningar för kollektivt resande, rabatterade kollektivtrafikkort, m.m.

NATUROMRÅDEN, PARKER OCH PLATSER
ETT SAMMANBINDANDE GRÖNT OCH VARIERAT STRÅK
Området utgörs av olika delar som har inbördes lite olika karaktär, dels
genom den varierade topografin dels genom den idag något skiftande
vegetationen. Angränsande till området ligger Långeberget i öster och
det nya området Södra Stadsskogen med omgivande natur i sydväst.
Förslaget tar därmed fasta på att skapa gröna stråk i både öst-västlig
och nord-sydlig riktning och bevara och förstärka de olika naturområdena till plats och karaktär. I väster är terrängen lite flackare och skapar
goda möjlighet till en lite mer öppen miljö där träd och vegetation
gallras ut och skapar gröna platser för bollspel, picknik mm. Själva
Vattentornshöjden i områdets mitt är mer dramatisk med blandade
träd och vegetation som klättrar upp för de ljusa sluttningarna mellan
berghällar, branter och stenpartier. Mellan träden kan små stigar och
enkla trappor anläggas. Och i öster övergår karaktären till en lite tätare
och fuktigare karaktär med inslag av gran, svampar och mossväxter.
Här finns bl a en mindre dalgång nedanför vattentornets höjd, delvis
kantad av branta klippor, som föreslås undantas från bebyggelse och
utvecklas till ett grön-/parkområde med inslag av små dammar som kan
ta om hand en del av tillkommande dagvatten (och vatten som redan
idag rinner från vattentornets höjd. Vattnets väg ner i dalgången kan
göras synligare och bli ett värdefullt inslag i naturmiljön för rekreation.
Växter, djur och lek. I terrängen längs stråket föreslås plaster för lek
(mer ordnat eller som naturlekplats), utomhusgym, grillplatser, platser
med utsikt, picknick mm.

VY UPP MOT HÖJDEN SETT FRÅN NORR VID VALLBYVÄGEN

VY FRÅN NORDVÄST
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GATOR OCH TRAFIK
ETT NYTT GATUNÄT I SAMKLANG MED TERRÄNGEN OCH NATUREN
De föreslagna gatorna inrymmer blandtrafik men de lite bredare gatorna
tvärs genom området har separerad gång- och cykelbana med avskiljande kanstensparkering och trädplanteringar. Gatorna är genomgående
nedtonade i sitt uttryck och utformade i en mänskliga skala där vegetation, murar och bebyggelse ramar in gaturummet. Gatusträckningarna
följer landskapet och platsens terräng och beaktar befintliga större
vattenledningar som ligger kvar under mark.
SÖDERTÄLJEVÄGEN - EN NY STADSGATA MED GOD KOLLEKTIVTRAFIK
Södertäljevägen är områdets potentiella pulsåder som på lång sikt kan
utvecklas till en attraktiv och trivsam stadsgata kantad av bebyggelse
och mötesplatser. Gatan är relativt nyligen iordninggjord med gångoch cykelbanor och trädplanteringar, vilket är en stor kvalité. Gatan
föreslås kompletteras med ytterligare passager och i direkt anslutning
till den befintliga gång- och cykelbron och föreslaget torg föreslås en
ny kollektivtrafikhållplats.
VALLBYVÄGEN OCH FINNINGEVÄGEN - VIKTIGA ENTRÉGATOR SOM
SKAPAR IDENTITET OCH STADSLIV
Vallbyvägen och Finningevägen blir viktiga entrégator till området men
också befintliga bostäder längre väster ut från Vattentornshöjden.

Vägarna har idag överdimensionerade körbanor närmst Södertäljevägen och är fattiga till karaktär och innehåll och bör därför ges en ny
gestaltning med betoning på rumslighet, möjlighet till vistelse och låga
hastigheter. En identitetsstark utformning som ger bättre möjlighet
till liv och rörelse föreslås i form av en trädrad i mitten som smalnar
av körfälten och skapar en refug i mitten för tryggare passager. Med
kantstensparkering på ömse sida och väl tilltagna gång och cykelytor
ges bättre möjlighet till korta besök och passager.

VATTENTORNSHÖJDEN

TORGYTORNA I STATIONSOMRÅDET - EN MÖTESPLATS OCH NAV
Att tillskapa hårdgjorda mötesplatser med service och plats för vila blir
en viktig pusselbit i att omvandla området till en attraktiv stads- och
bebyggelsemiljö. Torgytor föreslås i kvartershörnen närmst cirkulationsplatsen vid Vallbyvägen och Södertäljevägen i nordöst. Från den
lägre nivån leder en trappa upp till ytterligare en plats i anslutning till
gång- och cykelbron över Södertäljevägen. Platsen kan utvecklas till ett
viktigt nav i området där man har visuell koppling i alla vädersträck och
lätt når både Långeberget i öster, torget och resecentrum i norr, angöringsgatan i väster och Parkstråket i söder. Ytan föreslås utformas som
en körbar yta där fordon och fotgängare och cyklister kör och vistas på
fotgängarnas villkor. Kring platsen föreslås lokaler för kaféer och mindre
butiker, t ex med koppling till det rörliga friluftslivet, cykeluthyrning
etc som kan bli en mötesplats för både boende som besökare som vill
röra sig i naturen.

GÅNGVÄGAR OCH NATURSTIGAR FÖR VIKTIGA KOPPLINGAR,
REKREATION, LEK OCH MOTION
Genom ett nät av mindre gångvägar stärks stråken genom området
ytterligare och skapar spännande promenader och möjlighet till rekreation, lek och motion. Gångvägarna kan utgöras av smalare asfalterade
eller stenbelagda ytor, grusade stigar, trappor och spänger, men även
små naturligt upptrampade stigar. Vägarna och stigarna följer terrängen
och inordnas i naturen och blir ytterligare en del i finmaskigheten som
gör att man kommer naturen riktigt nära. Vid våtmarker och höga
nivåskillnader i terrängen kan framkomligheten förbättras med mindre
ingrepp som exempelvis smala spänger och trappor.

BEBYGGELSE OCH ARKITEKTUR
EN KARAKTÄRSFULL ARKITEKTUR MED STOR VARIATION
Området föreslås byggas ut med en stor variation av byggnadstypologier för att svara upp mot de olika karaktärsområdenas specifika förutsättningar och ge området en spännande blandning av uttryck och
bostäder som kan attrahera en bred målgrupp. Bebyggelse och gårdar
ska disponeras och placeras med stor hänsyn till platsens topografi och
naturvärden och utformas för att förstärka områdets olika karaktärer
och kopplingar samt möjlighet till ekologiska lösningar. Illustrationsplanen redovisar några olika principer för detta i form av bl a kvartersbebyggelse längs stadsgata, punkthus och längsgående lameller i
brantare terräng, fritt placerade hus i park/natur, byggnader längs gata
etc. Även våningshöjder och byggnadsvolymer föreslås variera inom
området som helhet och specifikt i de mer stadsmässiga delarna av
området nära de större gatorna.
GEDIGNA MATERIAL, ENKELT FORMSPRÅK OCH NATURLIGA FÄRGER I
SAMSPEL MED OMGIVNINGEN
Trä, tegel och stål föreslås vara de dominerade materialen i förslaget
som kan både förstärka relationen mellan stadskärnan och det nya
området respektive mellan området och den närmst omgivande bebyggelsen, däribland resecentrum. Formspråket erbjuder enkla och rena
volymer till förmån för fasaddelar och materialitet som bearbetas med
omsorg.
I delområdena Stationsområdet och Södra entrén, kombineras fasader
av både stål, trä och tegel i syfte att skapa ett mer urbant uttryck
genom variation. Olika takformer, omväxlande byggnadshöjder samt
aktiva bottenvåningar i avvikande material eller mönster bidrar också
till områdets diversitet.
Parkstråket är ett övergångsområde eftersom det angränsar till stadsmiljön i norr och till naturen i söder. Här dominerar fasader i både trä
och tegel i jordfärgade nyanser. Bebyggelsen behåller en viss relation
till stationsområdet genom att använda stål som brytande element på
specifika byggnadsdelar, t ex balkonger, entrépartier, takkupor mm.
Husen nära Skogshöjden och runt kring vattentornet föreslås utformas
i trä och tegel i kulörer som harmonierar skogens färgpalett. Samspelet
mellan volym, material och kulör har i detta område större betydelse
då bebyggelsen föreslås inordna sig till det befintliga berglandskapet
och grönskan.

GATUSEKTION A-A

VATTENTORNSBYGGNADEN
Vattentornet står symboliskt mitt i området och strategiskt placerat
för sin funktion längst upp på höjden och utgör därmed ett väsentligt
landmärke. Tornet är samtidigt ett potentiellt utsiktstorn med vida
utblick över Strängnäs stad och Mälaren och kanske med ett enklare
kafé på toppen dit man når via en utanpå-hängd trappa, för den som
vågar. Fasaden bör ges ett vackert material eller en identitetsstark
färgsättning som syns på håll, men som harmonierar med naturen i
området. Effektbelyst kan den dessutom bli ett ännu starkare landmärke
kvällstid och sprida ljus över höjden, vilket även kan ge en tryggare
upplevelse i området.
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GATUSEKTION B-B
SITUATIONSPLAN DELOMRÅDE, SKALA 1:300

STATIONSOMRÅDET - PERSPEKTIV FRÅN RESECENTRUM
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