En utblick över de nya husen på Vattentornshöjden.

Bostäder på Vattentornshöjden
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Etapp 2 - Om några år
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Etapp 1 - I en nära framtid

Förslagets utformning tar inspiration
från Strängnäs stadskärna och anpassas
till den branta terrängen.
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Södertäljevägen blir en promenadvänlig gata med hus och lokaler
längs med trottoarerna. Genom att bygga ut i omgångar kan
förskolebyggnaden mitt i området bevaras med nytt innehåll eller
tas isär och återanvändas i nya hus.
Gemensamma lösningar för regnvattenhantering och parkering
ökar både trivseln och den biologiska mångfalden, i området och
för hela Strängnäs.
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Höjden söder om Strängnäs resecentrum har länge varit hem för
Vattentornet och en förlängning av Långbergets naturområde. Nu
kan nya gator leta sig fram mellan träden och upp på höjden. De är
bygator där husen står i liv med gatan, har taken bland träden, och
där generösa och grönskande gårdar sträcker sig mellan grannarna.

Naturvärden bevaras eller kompenseras
med anlagda grönytor som bidrar med
ekosystemtjänster.

Stadsdelens täthet baseras på UNHabitats riktlinjer för levande städer.

Etapp 3 -En möjlig fortsättning
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Resecentrum har potential
att koppla ihop norra och
södra delarna av
Strängnäs.

Branta lutningar gör
kopplingar över
höjden svåra.

Fler bostäder skulle
skapa bättre underlag
för verksamheter och
liv längst med
Södertäljevägen.

Resecentrum

Vattentornets identitetsskapande
potential som symbol och
utsiktsplats outnyttjad.

Stora områden med få
kopplingar till resten av
staden skapar “öar” som
är svårorienterade och
skapar otrygghet.

Den breda Södertäljevägen
skapar en barriär och
utformningen uppmanar till
höga hastigheter.

Utmaningar och potential.

Nya byggnader i
anslutning till
Resecentrum skapar en
bättre sammanhängande
stadsstruktur.
Nya bostäder skapar möjlighet
för att driva butiker och
verksamheter i området.

Resecentrum

En park anläggs på höjden och
Vattentornet målas om i motiv
inspirerat av Strängnäs
kommunvapen.

Nya gator anläggs
över nuvarande
grusväg och längst
sträckor med låga
lutningar.

Kopplingar förlängs för
att läka ihop gamla och
nya områden till ett
sammanhängande
stadsnät.

Södertäljevägen omformas
till en stadsgata med
gatuparkering, grönska och
byggnader med affärer och
kontor.

Lösningar.
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Resecentrum

Kopplingar & Gator.
Höjden har goda kopplingar till bostadsområdena omkring.
Gatorna förlänger befintliga vägar, och ger möjlighet att
förflytta sig över och omkring kullen. I väster förlängs en
befintlig cykelväg, så att fotgängare och långsam trafik kan
passera igenom området, och inte bara runt det.

Grönstruktur.

Lokalgator genom området
För fordon, fotgängare och cyklister

I området söder om Strängnäs resecentrum finns många
gräsytor och småskog mellan bostadäderna och längs med
vägarna. Det nya området på höjden förlänger de gröna
ytorna genom att bevara befintliga träd och komplettera
med allmänningar där det växer ängsblommor och gröna
gårdar, så att både människor och djur kan leva.

Stigar och mindre vägar
Området genomkorsas av flera mindre
Gårdsgator och stigar, så att det är enkelt
att hitta genvägar mellan husen.

Mobilitet.

Naturområden och småparker
Bostadsgårdar
Gräsytor och skogsdungar

Bebyggelsestruktur.

Det är enkelt att cykla eller åka buss till Vattentornshöjden.
Cykelvägar är en del av gatorna, och alla bostäder når
en busshållplats eller till resecentrum inom ca 500m.
Parkeringshusen i området kan användas som parkering när det
behövs, eller som sport- och lekanläggning. I framtiden kan
de ombildas till kontor eller bostäder, om parkeringsbehovet
minskar.
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Byggnaderna kring Vattentornshöjden är av olika typ
och från olika tidpunkter. Till norr ligger villabebyggelse,
mot väst lamellhus och mot söder industri- och
verksamhetslokaler. Genom att anpassa sig till
omkringliggande byggnadstyper blir det nya bostadsområdet
en pusselbit mitt emellan befintlig bebyggelse.

Verksamhetsbyggnader

Punkthus

Lamellhus

Radhus

5 våningar

3 - 6 våningar

2 - 3 våningar

Villor

1-2 våningar
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Sektion A-A.

Sektion B-B.

Sektion C-C.

Stadsgatan mot södra Strängnäs

Skogsgatan mellan träden

Lokalgatan upp på höjden

Södertäljevägen kantas av bostadshus i 4 till 6 våningar, med möjlighet till
verksamhet i bottenvåningarna. Genom husen upplevs gatan som smalare, och
därför kommer det bli mer naturligt att sänka hastigheten, vilket kommer ge
en trevligare gata att gå och cykla längs med.

Skogsgatan kantas av gårdshusen med entréer mot gatan och gårdar mot
Vattentornshöjden. Hus i 2 till 4 våningar kopplas samman av småbyggnader
och plank, och smitvägar mellan husen leder upp på höjden.

Huvudgatan över höjden slingrar sig upp längs med den naturliga topografin.
Gatan kantas av gårdshus i 4 våningar, och cykel- och fotgängartrafik har gott
om plats. Med entréer mot gatan blir husen en del av livet utanför, samtidigt
som det privata får plats på gårdarna bakom.
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Husen på Vattentornshöjden
Områdesplan i skala 1:1000

Rationellt och smart byggt
Tomterna finns i olika storlekar, anpassade
för en eller flera byggherrar så att området
kan byggas rationellt utan att bli enformigt.
Genom att använda den befintliga terrängen
minimeras mängden jord- och bergsmassor
som behöver flyttas, vilket är ekonomiskt
smart och bra för den natur som finns på
höjden idag.

Bostäder och lokaler längs Södertäljevägen
UT
SIKi fyra till sex våningar sträcker sig längs
Hus
TS
VÄ
med Södertäljevägen,
vilket ger att vägen
GE
N
går från genomfartsled till promenadgata.
Husen tar upp höjdskillnaden och gröna
bostadsgårdar ligger mot höjden.
Bevarad och förstärkt natur
Byggnaderna ligger mellan tallarna som
finns där idag, och så många som möjligt
av träden bevaras. Stammarna från de
som behöver tas ned används för att
bygga naturlekplatser i området kring
vattentornet.
Smarta gemensamma mobilitetslösningar
Gemensamma parkeringshus och garage
anläggs för alla bostäder i området.
Parkeringshusen ligger på platser med stor
höjdskillnad så de inte tar över gatan. De
anpassas för att enkelt kunna byggas om ifall
behovet minskar, och taken som tack vare
höjdskillanderna ligger strax ovan gatunivå
kan användas för sport och andra aktiviteter.
Omhändertagande av regnvatten
Öppen dagvattenhantering anläggs längs
med gatorna, och vattnet leds till de tre
allmänningarna med ängsmark som ligger
mellan husen. Där bildas tillfälliga våtmarker
som fördröjer vattnet. När de sedan torkar
återgår de till att vara gememsamma
småparker till glädje för människor och
djurliv,

Hus mot gatan, gårdar mot landskap
Husen kring toppen av höjden är lägre med
gårdar som smälter ihop med naturområdet
mot höjden, där stigar slingrar sig upp för
berget. Mot väst byggs radhus längs med
åsen, placerades längs med sluttningarna för
att ge privata gårdar men samtidigt närhet
till grannar.

(IV)

Området i siffror
Etapp 1
Bruttototalarea (BTA): 		
Uppskattat antal bostäder:
Uppskattad boarea (BOA):
Antalet parkeringsplatser:		

TORNSTIGEN
23868m2
334st
19100m2
215st

Etapp 2
Bruttototalarea (BTA): 		
Uppskattat antal bostäder:
Uppskattad boarea (BOA):
Antalet parkeringsplatser:		

14100m2
144st
11280m2
135st
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Townhouse

3.

Skogshus

4.

Gårdshus

5.

Kvartershus

6.

Parkeringshus med flera
användningsområden

7.

Underjordiskt
parkeringsgarage

8.

Allmänningar med
regnvattenfördröjning
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(IV)

I-VI Våningsantal
(IV) Möjlig utbyggnad utanför 		
planområdet, i en senare
etapp. 			
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Platserna på höjden
På Vattentornshöjden finns många platser för
umgänge, avkoppling och aktivitet. Som ett pärlband
letar sig stigar och små gator upp över berget från
sportanläggningar, genom lekytor i skogen där

fällda tallar använts för att bygga lekplatser för både
människor och djur, för att till slut nå upp till höjden och
utsikten. Vattentornet, som är utsmyckat av konstnärer
och Strängnäsbor, vakar över området. Vidare går gatan

sedan ner förbi bostadsportar och p-hus som fungerar
både som parkeringsplats och ytor för utomhussport.
Vidare ned mellan tallarna passeras en ängsmark som
både är en allmänning för rekreation och som blir en

våtmark när det regnar. På så vis minskar mängden
regn som rinner ned till gatorna nedanför höjden. Över
gångbron nås det ostörda naturområdet på Långberget,
eller stadsgatan mot centrala Strängnäs.

Fälld ved används för lekplatser.

Och hem för skalbaggar och vildbin.

Ängsmarker gynnar pollinerande insekter.

Parkeringshusens plana tak används som yta för sport och lek.

Regnbäddar, våtmarker och dammar skapar hem och föda för

På gårdarna finns småhus med lokaler, cykelförråd och verkstä-

Gemensamma växthus och odlingas fungerar som mötesplatser

Bostadsgårdar är en viktig del i städernas natur. Rabatter fulla av

vattenlevande insekter, groddjur och fåglar samtidigt som de

der där man kan ha fest, meka eller låna verktyg.

och ger utdelning i form av örter, frukt och grönsaker.

ogräs och gräsmattor täckta av fallfrukt gör bin och fåglar glada.

minskar beroende på tekniska system.
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Townhouse.

Skogshus.

Gårdshus.

Kvartérshus.

I västra delen av området finns radhus med små gårdar
för familjer som vill ha sin trädgård direkt utanför
dörren.

På de branta delerna av höjden finns hus som anpassats
till terrängen och som passats in mellan träden. Husens
stora balkonger ger fina utsikter genom trädkronorna.

Inne i området finns hus i 3-6 våningar som tillsammans
med komplementbyggnader, stacket, häckar, och
stödmurar skapar definierade gaturum och stora gårdar.

Längst med Södertäljevägen placeras stadsmässiga hus
i 4-6 våningar. Byggnaderna skapar en ryggrad med
öppna bottenvåningar som bidrar med liv och trygghet
under större delen av dygnet.

Inspirationsbild Radhus.

Flerfamiljshus i skogsmiljö.

Sadeltak och varierande höjder i Strängnäs stadskärna.

Exempelbild från en trevlig innergård.
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Vy uppför gatan mot Vattentornet.

Material
Husen på Vattentornshöjden utformas med enkla
detaljer och gedigna material. Tegel och trä är
fasadmaterial som finns representerade i Strängnäs
stadskärna och som i rätt kvalitet håller sig vackra
i många år. Dessa två material kompletteras med
plåt som anknyter bättre till Resecentrum och
bidrar till en större variation. Det nya området
på Vattentornshöjden fyller en saknad pusselbit i
Strängnäs stad som kopplar samman stadsstruktur,
flöden och människor - för att skapa en dynamisk
idyll.

Plåt.

Tegel.

Trä.
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