vy mot torg från norr

VINDELN - VATTENTORNSHÖJDEN
KONCEPT
Konceptet för Vindeln bygger på att tillvarata Strängnäs atmosfär.
De historiska stadsbyggnadslagren som finns i staden ska samspela
med den nya stadsdelen. Genom att plocka upp idéer från förr och
bearbeta och omtolka dem till en samtida form kan både kvalitéer i
det befintliga och i Vindeln lyftas.
Den nya stadsdelen annonserar sig mot resecentrum och ger
underlag för centrumverksamhet att växa fram här. Intill rondellen skapas torgplatser omgärdade av något högre byggnader med
verksamhetslokaler, kontor och bostäder.

GRÖNSTRUKTUR
Värdefull naturmark bevaras och införlivas i strukturen. Den vilda
naturen tillåts sippra ut på gatorna och lockar besökare in i skogen.
Längs med huvudstråket (Vattentornsvägen) löper en öppen kanal
för dagvatten- och skyfallshantering där vattnet långsamt får silas
genom området. Spiralerande gångstigar som varsamt inplaceras i
skogen leder in till tornparken på höjden. I parken samspelar vattentornet med naturen vilket skapar en stark identitet åt tornet
och samtidigt väcker intresse för naturen och stadens beroende av
denna för sin försörjning.

En annan naturlig målpunkt i området är Vattentornet på höjden.
På vindlande stigar mellan hus och i skog skapas en intresseväckande färd fram till och upp längs tornets sidor. Högst upp väntar
ett panorama över Strängnäs stad.

HUSTYPER
Projektet tar nya grepp om tre välkända typologier - lamellen,
punkthuset och radhuset. Genom användning av enkla hustypologier ges utrymme för varierande och nyskapande arkitektur
samtidigt som stor generalitet uppnås.

PLANSTRUKTUR
Bostadsstrukturen är generellt låg och tät, med högst exploatering
närmast resecentrum och längs Södertäljevägen. Bostadshusen är
utformade för att passa platsens skilda topografiska förutsättningar
och erbjuder varierade boendeformer. Höjdmässigt konkurrerar
inte den nya bebyggelsen med vattentornet, träden eller kullen
vilket gör att utblickar och platsens karaktär bevaras.

TRAFIK- OCH PARKERINGSSYSTEM
Planens trafikstruktur bygger på idén om ett kontinuerligt silande
vägnät som kopplar på och binder ihop befintliga gator och ett
finmaskigare gång- och cykelnätverk. Strukturen präglas av lättillgänglighet och upplevelserikedom och bidrar till att omgivande
områden knyts samman bättre än idag.

V I N D E L N - VAT T E N T O R N S H Ö J D E N , S T R Ä N G N Ä S

SID 1/4

2019-08-30

I projektet föreslås en kombination av parkeringslösningar, anpassade efter de skilda förutsättningarna på platsen: kantstensparkering längs gator med godtagbar lutning, delvis underbyggda gårdar
där så är lämpligt, samlad markparkering för radhus i brant terräng,
samt parkering i suterrängplan i punkthusen.
HÅLLBARHET
Det är viktigt att Vattentornshöjden byggs hållbart med ett långsiktigt perspektiv i åtanke, men också på ett sätt som möjliggör en
hållbar livsstil och ett gott boende för boende i området.
Närheten till tåget och möjligheten att dra buss genom området
gör det enkelt att välja kollektivtrafik, cykel eller gång framför bilen. Det kontinuerliga nätet av korsande GC-stråk av olika karaktär
skapar möjlighet till nya möten och upplevelser. Bebyggelsen håller
en mänsklig skala och bostadsgårdarna utformas som gröna rum
där den vilda naturen alltid är nära.
Blandade hustyper skapar social trygghet genom mångfald hos de
boende vad gäller ålder, familjesituation, ekonomi, etc. Vi föreslår
att lägenheter till största mån är genomgående alternativt i hörnläge för att möjliggöra ett gott inomhusklimat i en framtid med
större temperaturskillnader.
SIFFROR
Antal bostäder i förslaget: 389 st
BTA, ljus: 33 266 kvm

STRÄNGNÄS STAD
avgränsning för
Strängnäs g:a stadsplan
medeltida
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pågående planer
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Vattentornshöjden
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situationsplan 1:1000
HUSTYPER
lamellhus
punkthus
radhus

VÅNINGSANTAL
De tre olika hustyperna
anpassar sig alla till platsens
topografi och befintliga bebyggelse. Hustyperna skapar
egna bostadskvaliteter och
vänder sig till olika målgrupper.
Lamellen är en tvåspännare
med medelstora lägenheter.
För bättre byggekonomi
görs trapphusen utvändiga,
likt atrium, för att spara både
BTA och material. Punkthuset är en fyrspännare med
små välplanerade hörnlägenheter som passar unga
och ensamhushåll. Radhuset
är bostadsenheter i flera
våningsplan. Många ligger i
suterräng och möjliggör en
uthyrningsbar del i bottenvåningen.

CYKEL- OCH GÅNGVÄGAR
cykel-, gångvägar
gångstigar

6 våningar

3 våningar

5 våningar

2 våningar

4 våningar

1-1,5 våningar

VERKSAMHETER
Höjdmässigt anpassar sig
husen till kringliggande
bebyggelsestruktur, och
tar även hänsyn till viktiga
siktlinjer i staden. Husen
konkurrerar inte i höjd
med vattentornet, träden
eller kullen vilket gör att
utblickar och platsens
karaktär bevaras. Längs
Södertäljevägen och runt
den nya torgbildningen i
planområdets nordöstra
del, mot resecentrum, är
bebyggelsen högre, upp till
fem våningar. Detta ger
gatan och områdets entré
en stadsmässig prägel.

BILVÄGAR
Ett finmaskigt nät av gångoch cykelvägar kopplar på
de befintliga GC-stråken
längs med Södertäljevägen,
Vallbyvägen och Finningevägen. Från områdets
utkanter leder de virvlande
gångstigarna in mot vattentornet.
Cykelparkering placeras
invändigt alternativt på
gård utom vid punkthusen
där cykelparkering längs
gata föredras för att värna
befintlig naturmark.
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huvudgata med plats för buss
lokalgata
angöringsgata
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GÅRDSMILJÖER

lokaler/kontor

resecentrum

bostäder

samh.funktion

läge f. förskola

verksamhet

Centrumverksamhet fokuseras till korsningen Södertäljevägen/Vallbyvägen,
främst i bottenplan mot de
nya torgbildningarna. Byggnaderna intill torgen annonserar sig mot resecentrum
och bildar ett välkomnande
högrest stadsmotiv. För ev.
framtida behov finns plats
för förskola i två avdelningar
markerad i planen. Denna
vätter mot parkstråket och
vattentornet med god plats
för hämtning och lämning
och gård med naturlek.
Utanför planområdet, i dess
direkta närhet, finns idag
förskola, äldreboende, kontor och resecentrum.

kantstensparkering

garage

kantstensparkering
ej tillgänglig

markparkering

angöringsgata

garageinfart

bostadsgårdar
bostadsgårdar, underbyggda
hårdg jord gård

Lamellernas bostadsgårdar
utformas som kvartersgemensamma ytor, men
välkomnar också förbipasserande. Punkthusen står i
skogskanten med den fria
naturen alldeles runt hörnet
- istället för privat bostadsgård delar de boende en
gemensam takterrass. De
skogsnära radhusen får små
privata gårdar, för maximalt
bevarande av naturmark.
Gårdarna görs så gröna
som möjligt för att underlätta dagvattenhantering.
Hårdg jorda gårdsytor och
p-platser utformas med
genomsläpplighet för dagvatten.

AVFALLSHANTERING

ANGÖRING OCH PARKERING
Bilvägarna kopplar på
och binder ihop befintliga
gator och skapar ett sammanhängande nät utan
återvändsgränder.
En huvudgata med plats
för busstrafik förbinder
Vallbygatan i norr med
Finningevägen i söder.
Södertäljevägen blir i
förslaget en livlig gata med
många entréer, lokaler i
gatuplan och kantstensparkering mellan gatuträden.
Lokalgatorna följer platsens
topografi vilket i de flesta
fall möjliggör tillgänglig
angöring längs gata.

naturmark

Tillgänglig angöring är möjlig längs alla lokalgator med
kantstensparkering. I de
fall tillgänglig angöring inte
går att ordna pga gatans
lutning anordnas detta på
gård.
Totalt finns inom planområdet 136 st p-platser
i form av kantstens- och
markparkering, samt 212 st
p-platser i garage.

avfallsstation
dockningspunkt sopsug
körväg sopbil

Alla bostäder har avfallsoch återvinningsstation
inom 50 meter från entré,
utom i de två kvarteren
närmast resecentrum där
mobil sogsug eller motsvarande rekommenderas.

vy mot vattentornet från väster
SKYDDSVÄRD NATUR
skyddsvärd naturmark
bevarad skyddsvärd
naturmark
tall med tallticka
värdeelement

VIRVLEN
Planstrukturen innebär att
en stor del av den värdefulla natur som identifierats i
naturvärdesinventeringen av
platsen kan bevaras.
Den bevarade naturen
lämnas helt orörd och får i
förslaget en sammanhängande struktur där befintliga
arter kan fortleva.
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DAGVATTEN, GRÖNA KOPPLINGAR OCH KILAR

REKREATION OCH MÖTEN
Som i en virvelström löper
en spiral av stigar och
spänger upp mot vattentornet. De varsamt anlagda
naturstigarna ökar intresset
för och leder in i den vilda
naturen samt skapar gröna
kilar genom området.
Väl framme vid vattentornet leder trappor och
ramper upp till dess topp
med utsikt över staden.
Byggnadsstrukturen som
klättrar upp längs tornets
väggar är självbärande och
fribärande, vilket innebär
att den kan byggas med
bevarad befintlig konstruktion och verksamhet.

naturmark
öppen aktivitetsyta
läge f. förskola med naturlek

Tallskogen är en fri plats
för rekreation och möten
vars styrka ligger just i det
vilda och oprogrammerade.
I och med förslaget görs
skogen tillgänglig för fler.
Öster om tornet bildas en
öppen, likaledes oprogrammerad, plats av mer social
karaktär för t ex picknick,
parkteater, loppis, bollsport
eller grillning.
I skogen norr om tornet
ges plats åt en spännande
kuperad naturlekplats,
alternativt en naturnära
förskolegård, med pulkabackar, kojbyggeri, stockar
och stenar.

grön koppling
öppen dagvattenkanal

De befintliga gröna kopplingarna öster- och västerut
förtydligas. I nord-sydlig
riktning tillkommer en ny
koppling längs planens
huvudgata Vattentornsvägen
där även en öppen dagvattenkanal anläggs. Kanalen
bidrar till ökad biologisk
mångfald genom att göra
gatan grön och levande, och
underlättar vid extremväder
såsom kraftig nederbörd. I
släppen mellan husen skapas
gröna kilar där naturen tillåts
sippra ner till gatan.

illustrationsplan 1:200
RADHUS

PUNKTHUS

LAMELLHUS

Radhuset är bostadsenheten med direktkoppling till naturen. Husen är i två-tre våningar, beroende på terrängförhållanden. I radhus i suterrängläge möjliggörs avskiljbar del på bottenplanet - med entré mot gata - vilken kan hyras ut som egen bostadsenhet eller verksamhetslokal.

Punkthuset är en fyrspännare med små välplanerade hörnlägenheter som passar unga och ensamhushåll. Husen
ligger i suterräng med ett mindre garage i suterrängplan. På entréplan mot gata finns cykelrum och en lägenhet
alt. lokal. Punkhusen står precis i skogskanten och istället för uteplatser delar de boende en generös takterrass.

Lamellen är en tvåspännare med medelstora lägenheter. Här finns plats för de mindre familjehushållen. Den goda tillgängligheten gör också
att bostäderna passar bra för äldre som vill flytta från villaboende. Alla lägenheter är genomgående, ofta med rundgång, och har rymliga
balkonger åt två håll. Trapphusen är kalla för att spara byggmaterial och BTA.

sektion 1:400

sektion 1:400

sektion 1:400

normalplan 1:400

nedre entréplan

övre entréplan

entréplan 1:400

1 tr

2 tr

entréplan

normalplan 1:400
avvikande plan

fasader 1:400
BOSTADSGATA
NATURMARK - RADHUS
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GENOMFARTSGATA

BOSTADSGATA
LAMELLHUS

