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Planförslag

Planförslaget har gemensamt arbetats fram utifrån Realistisk Byanalyse, SWOT-analysen och de
individuella temastudierna.

Författarna anser att Primområdet inte ingått i den historiska utvecklingen som övriga Sant
Martì gjort. Därför kan planförslaget gå relativt hårt fram för ny exploatering och anpassning
sker istället efter de nya kringliggande planerna för El AVE och Handlingsplanen för Sant Martì
2004-2007. Författarna har valt att använda sig av kommunens förslag för övertäckningen av
järnvägsspåren, den nya stationsbyggnaden samt det nya landmärket Nùvia som planeras i
områdets norra del. Planförslaget integreras därmed i kommunens förslag då övertäckningen
används som grönyta och för rekreation samt till möjliga gång-, cykel- och fordonstrafik-
förbindelser mellan Prim och Sagrera.

Ett nollalternativ anses ej troligt och dessutom det värsta tänkbara för området då det är fallfärdigt
redan idag på många platser samt att utbyggnaden för El AVE redan har påbörjats.
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Bevara och utveckla

Bebyggelse och gatustruktur som bevaras

500 m

Gatustruktur
Gatustrukturen bevaras då den utgör en bra och realistisk uppdelning för att bilda framtida
kvarter. Författarna bibehåller även de dimensioner som det befintliga gatunätet har. Endast
Ronda de Sant Martí får en annan utformning, från bilväg med separat gång- och cykelväg till
endast gång- och cykelväg. Detta för att förhindra att genomfartstrafiken ökar i och med det nya
stationsområdet och för att gatan inte ska upplevas som en barriär mot det kommande
grönområdet. Dagens befintliga lummiga allé behålls.

Industrier & verksamheter
En liten del av verksamhetsområdet i norr anser författarna ska få stå kvar då det är i bra skick
och relativt nybyggt men påbyggnad för kontor föreslås. Bensinstationen förflyttas och läggs
där utrymme finns för skyddsavstånd samt ett bättre läge ur trafiksynpunkt och tillgänglighet.
Transformatorstationen förläggs enligt planerna för El AVE under mark.

Bebyggelse
Bostadshusen i söder, i form av höghus, har inte i sig så högt bevarandevärde men däremot är de
väl använda, det vill säga att det finns få tomma lägenheter i husen. Enligt författarna har de
också markerats som landmärken i området på grund av sin höjd. Förslag på restaurering är
målning, renovering av slitna balkonger och eventuellt ett tillägg av balkonger där det skulle
kunna passa. Vid ombyggnation förespråkas att miljövänliga material används och att energisnåla
tekniska lösningar installeras samt solpaneler på taken. I dagsläget, i direkt anslutning till
bostadsområdet ligger två skolor som föreslås en ny placering precis i gränsen till det nyplanerade
grönområdet. Fotbollsplanen mitt i området anser författarna kan förflyttas till det sport- &
rekreationsområde som ska byggas i samband med övertäckningen.
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Ny gestaltning
Prim förvandlas till ett bostads-, service- och verksamhetsområde med tyngdpunkten på bostäder
i form av flerbostadshus, den bostadsform som bäst behövs i staden, med ett varierat utbud av
lägenheter så att området befolkas av människor i olika åldrar och med olika behov och
möjligheter. Känslan av att Prim är ett perifert industriområde förändras genom att karaktären
ändras med fler bostäder, handel och service samt grönområden. Kollektivtrafikförbindelserna
förbättras generellt  i och med stationsområdet och införandet av bicing och bicingstationer,
bilpool samt  cykelvägar som kopplas på det befintliga nätet in till centrum.

.

200 m

Ny bebyggelse samt omlokalisering av idrott, skola och bensinstation

Skola

Fotboll, basket,
skate etc. Bensinstation
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Rutnät
Genom det analysmaterial samt de studier som gjorts har författarna dragit slutsatsen att rutnätet
är den lämpligaste kvarterstrukturen i Prim. Detta för att det är en gatustruktur som används i
större delar av Barcelona, och då även i angränsande områden. Det finns tidiga planer som
påvisar att Prim också skulle innefattas i denna rutnätsplan, men detta genomfördes aldrig.
Författarna har arbetat vidare på Cerdàs rutnätsplan med åttahörniga kanter men anser att de
kvarter som finns i resterande delar av Barcelona är för stora och för stadsmässiga för Prim.
Kvarteren har därför krympts från de totala 113 meter till 80 meter. Även gaturummet krymper
från 20 meter till 15 meter. Hushöjderna hålls också nere i förhållande till Cerdá planen och ett
mindre antal våningar tillåts. En förskjutning av rutnätsplanen har skett för att så många som
möjligt ska få ta del av utsikten över grönområdet samt för att inte skapa för långa raksträckor
som kan upplevas monotona, detta kan också leda till att bilisterna lättare överskrider hastigheten.

Rutnätet gör det även lättare för den boende att orientera sig i området vilket är viktigt för att
känna sig trygg. Genom att undvika små gator i trädform och istället använda rutnätet gör det
att fler mötesplatser skapas. De “avhuggna hörnen” blir naturliga mötesplatser. Rutnätet hålls
relativt slutet men öppnar upp sig mot det stora grönområdet. I de mer slutna kvarteren skapas
innegårdar som är halvprivata och framförallt för de boende. Varierande kvarterslösningar gör
det möjligt att skapa varierande gröna miljöer i de olika innergårdarna.

Rutnät Cerdà

   Rutnät Prim

     113m                           80m

83,3 m                        58,8 m

Prims rutnät förminskas något i förhållande till Eixample rutnätet.
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Schematisk karta som visar funktionsblandningen i området.

Bostäder
Handel, Kontor, (Hotell)

Lättindustri

Bilservice, Bensin
Skola
Gröna Punkter

Ny bebyggelse
Enligt Barcelona kommun bör minst 30-35% av nybyggda lägenheter vara kommunägda
hyresrätter och inflyttning sker via den kommunala bostadskön. Resterande byggnader uppförs
av privata aktörer. Totalt byggs 3200 nya lägenheter i området, 20000m2 för nya butiker och
restauranger samt 40000m2 kontorsyta. Lägenheterna ska vara fördelade på olika antal rum så
att en stor variation kan uppnås. Författarna anser att lägenheter i olika storlekar är viktigt för
området ska vara attraktivt för människor i olika åldrar och med olika bakgrunder, exempelvis
studenter, äldre och barnfamiljer för att skapa variation. Exploateringstalet i Prim uppgår till 1 i
jämförelse med liknande kvarter i de centrala delarna av staden där exploateringstalet uppgår
till 2,4. Vid planering av ny bebyggelse ska den spanska tekniska koden (energideklaration)
följas för ett miljövänligare boende med bland annat energisnåla vitvaror och tillvaratagande av
solenergi. Dessutom bör befintliga bostäder kompletteras med en miljövänligare utformning.
Sophanteringen följer Handlingsplanen för Sant Martì 2004-2007 då området utformas så att det
kan kopplas på det befintliga tryckluftssystemet för avfall som byggs ut inom 22@ samt att så
kallade Gröna Punkter för sophantering införs i området.
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Skala
Skalan idag skiftar väldigt från de höga bostadshusen till resterande en- till tvåvåningsindustri
eller ödetomter. Eftersom höghusen i söder anses värda att bevara krävs det att den nyplanerade
bebyggelsen väger upp mot dessa så att skalan inte blir så skev. Den omänskliga skalan som
finns idag det befintliga bostadsområdet kommer att försöka jämnas ut genom att, vid sidan av
höghusen på upp till 17 våningar placera bostadshus på cirka 7 våningar. Husen kommer sedan
gradvis minska i höjd mot övertäckningen och grönområdet. Rutnätet kommer att få en mindre
skala, vilket nämnts tidigare.

Sektioner som visar höjdförhållandet mellan

befintlig och ny bebyggesle samt hur bebyggelsen

minskar i höjd mot grönområdet.

Illustration över hur bebyggelsen minskar i höjd mot grönområdet.
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Variation
Författarna vill i området skapa variation för att forma en trevlig och intressant miljö. Detta
genom att arbeta med olika hushöjder, öppna och slutna kvarter samt grönska som leder in i
området med möjlighet till olika aktiviteter eller pausvila. Det finns studier som visar på att
variation gör att människan trivs bättre då hon känner sig hemma och får en personligare rela-
tion till området. Fasader med entréer, fönster och balkonger mot gaturummet gör också att de
boende får bättre kontakt med de som vistas på gatan samt att fasaden känns mer levande och
skapar en tryggare känsla. Varierande utformning på höjden och bredden av huskropparna gör
så att olika volymer formas  så att uterum och balkonger skapas vilket också ger livliga husfasader
och möjlighet till balkonger och terrasser med blomsterprakt. Kvarteren vid Carrer de Santander
(se bilaga) öppnas upp med breda öppningar för att ta bort känslan av otrygga genomgångar.
Befintlig vägstruktur har också delvis tillåtits påverkat utformningen av kvatersindelningen,
exempelvis av Carrer de Horta (se bilaga). Färgskalan i området utgörs främst av varma jordnära
toner.

Illustration bostadsbebyggelse.

(Mer exakt våningsantal finns tydligare beskrivet i sektionerna på s 76).
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Ljus: Sol och Belysning
Ljus är viktigt i många aspekter. Författarna vill skapa ett bostadsområde med ljusa lägenheter
där solljuset även når marken. Dessutom ska solljuset kunna tillvaratas med hjälp av solpaneler
på huskropparnas tak. Solenergin används för uppvärmning av varmvatten till bostäderna.

Utomhusbelysning är också viktigt för att de som bor i området ska känna sig trygga på natten.
Armaturer som ger ett trevligt ljus och som befinner sig i relation till människans höjd används
för att inte för långa skuggor ska kastas. Entréer, planteringar, mötesplatser och busshållplatser
är exempel på platser där det också är viktigt med belysning av samma anledning. I grönområdena
placeras pergolas ut vid platser för vila för att kasta skugga under de varma sommarmånaderna,
dessa kan även belysas nattetid för att inte skapa platser som ger en otrygghetskänsla.

Illustration solschema från augusti månad, eftermiddagssol.
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Utformning av gator
Den befintliga gatustrukturen är i stort sett bra och funktionell som den ser ut i dagsläget men
behöver kompletteras vid ny exploatering. Området kommer framför allt att bestå av tre typer av
gator. Rambla de Prim representerar aveny-gatan med längsgående parkeringar, trädalléer och
en bred mittremsa där restaurang- och kaféverksamhet tillåts. På båda sidor anläggs gång- och
cykelbanor. Huvudgatorna utformas med körriktning åt båda håll, trottoarer på båda sidor och
cykel längs med ena sidan, längsgående parkering som avskiljs med trädplantering. Gårdsgatan
utformas som den sista i ledet in till bostadshusen med särskild markbeläggning, längsgående
parkering och trädplanteringar. Bil- och cykeltrafiken tillåts på fotgängarnas villkor. Trottoarerna
i områdena planeras breda för att de ska kunna användas, exempelvis till uteserveringar och
trädplantering. Det gör också att två fotgängare lätt kan mötas utan att behöva gå allt för nära
varandra.

Biltrafiken hålls i låg hastighet, speciellt i anslutning till bostäderna och mot det stora grönområdet
skapas vändplatser för att minimera genomfartstrafik då författarna tror att det finns en risk för
ökad biltrafik igenom området i och med den nya stationsbyggnaden. För att bilisten inte ska
kunna komma upp i hög hastighet ändras  markbeläggningen vid behov samt andra
hastighetsdämpande åtgärder och gatuutformning för att området ska vara ett så tryggt och
säkert område som möjligt. Trottoarerna kommer att kantas av trädplanteringar för att skapa ett
trevligare gaturum samt minska ljudet av trafiken.

200 m

Huvudgata

Lokalgata

Gårdsgata

A1

A2

B1 B2

C1 C2
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Parkering
Många bilar befinner sig i omlopp i området idag och parkeringsalternativen är inte alltid trevliga,
säkra och lättillgängliga. Parkering i gaturummet ändrar därför form och placeras längs med
gatan och separeras med trädplantering. Parkeringsfrågan löses med 2800 nya parkeringsplatser,
till största delen med parkering i direkt anslutning till bostaden under mark med tillträde via
gårdsgatan. Vid vändplatserna tillåts inte genomfartstrafik utan garageinfartena ansluts till dessa.
Bilpoolplatser reserveras i markplan i anslutning till bostäderna. Utöver platser för bilar tillförs
även 200 parkeringsplatser för motorcyklar och mopeder i området, även dessa i anslutning till
vändplatserna.

Illustration gårdsgata, vändplan och cykelväg som fortsättning. från gårdsgatan.
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Trafik och kommunikation
Kollektivtrafiken idag är relativt god i området men kommer att utökas ytterligare med en ny
tunnelbanestation, detta via den planerade stationen för El AVE, samt busslinjer som löper in i
området. Författarna föreslår en separat bussgata (Carrer de Horta) som löper igenom området.
Detta gör att människor enklare reser kollektivt och lämnar bilen hemma. Att busslinjerna löper
genom området gör också att det känns säkrare att åka kollektivt då hållplatsen anläggs närmare
din bostad. Att busskurerna utformas på ett sätt att du kan se dig om samt att andra kan se dig,
att de är upplysta samt att de ligger i närheten till exempelvis en kiosk eller ett taxistopp är också
åtgärder som gör att resenären känner sig tryggare.

Ett cykelnät anläggs i området tillsammans med så kallade Bicing-stationer. Bicing, en slags
lånecykel har fått väldigt genomslag i Barcelona under det senaste året. Denna typ av service vill
författarna även placera i projektområdet då det är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt än bil
eller kollektivtrafik. Cykel- och gångvägarna har prioritet i området. Exempelvis där vändplaner
skapas för bil ska cykeln kunna fortsätta.

200 m

Cykelvägar

Bussgata, Carrer de Horta
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Grönstruktur
Området angränsar till Sant Martí parken i söder och tillsammans med den nya övertäckningen
är tanken att dessa två grönstråk ska kopplas samman och “rinna in” i projektområdet med  en
öppnare bebyggelse längs grönstråket. Grönstråket förbinder återigen Prim och Sagrera som
historiskt sett varit separerade av järnvägen. Trädalléer planteras genom området, speciellt längs
Rambla de Prim och Vía Trajana (se bilaga) som blir en förlängning av grönstråket österut.
Gårdsgatorna får en grön karaktär med trädplanteringar längs med trottoarerna. Inom området,
i kvartersstrukturen, finns öppna platser för att få in sol och luft i området samt att skapa
möjligheter till spontana möten i gröna miljöer. Dagens lekplatser saknar personlighet och fantasi,
därför utökas antalet lekplatser samt utformas till mer kreativa och utmanande platser, i närhet
till grönska och bostaden i stället för till biltrafik. Förslag till möjliga aktiviteter på innergårdarna
och vid torgytorna är exempelvis boulebanor, pingis, möblering för brädspel. Där ska också
parkbänkar för möjlighet till vila finnas. En ekopark anläggs i anslutning till skolområdet och
möjlighet till promenad, sport- och fritidsaktiviteter i naturmiljö förläggs vid övertäckningen.

Illustration för att tydligt visa huvudgrönstråken samt hur området öppnas  upp mot det nya grönområdet.
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Siktlinjer
Området Prim och dess omgivning är idag ett mycket anonymt och inte särskilt attraktivt område
i Barcelona stad. Därför känns det naturligt att skapa siktlinjer mot grönområdet som tillför en
stor kvalitet. Att så många som möjligt i området kan ta del av den sköna utsikten är enligt
författarna en livskvalitet som gör att människor trivs och mår bättre. För att öppna upp området
och ge möjlighet till dessa siktlinjer får kvarterstrukturen öppna genomfarter samt varierande
höjd på bostadsbebyggelsen.

Illustration siktlinje genom kvarter
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Handel, Service och Verksamhet
Det stora verksamhetsområdet som finns idag har krympts och koncentrerats till den norra delen
av området. Detta på grund av att många av lokalerna idag står tomma då många av
verksamheterna har flyttat längre ut ifrån staden. Författarna har valt att i så stor utsträckning
som möjligt blanda verksamheter och kontor med bostäder. Detta för att skapa en tryggare stadsdel
där människor ständigt finns i rörelse, både dag och nattetid, och att inte skapa “döda” kvarter,
liknande dem som finns där idag.

I det lilla (men högväxta) befintliga bostadsområdet finns det människor i rörelse då handel och
service finns idag i markplan samt lite i anslutning till verksamhetsområdet. Författarna föreslår
att servicen i bostadsområdet får vara kvar, men väljer också att skapa ny service längs Carrer de
Cantabria/ Carrer de Santander samt Carrer del Pont de Treball (se bilaga) eftersom de kommer
att bli två av huvudstråken i området. Handel och service placeras på förlängningen av Ramla de
Prim som utformas som en mysig gågata med caféer och restauranter, butiker med mera
(stadsmiljöstråk). Ytterligare handel föreslås inte då författarna anser att det lätt kan bli
överdimensionerat då det nya stationsområdet också kommer innehålla service och verksamheter
samt att trenden med externa köpcenter har kommit att öka i Barcelonas utkanter. Núvia kommer
också innehålla viss handel-, service- samt kontorsverksamhet. Handeln och servicen har också
valts att koncentreras för att människoflödet ska bli större och tryggheten öka. Längre in i området,
där ingen service finns har författarna valt att ta del av andra metoder för att skapa en trygg och
trivsam stadsdel.

Blandningen mellan bostäder, kontor, handel och verskamhet har begränsats något av författarnas
önskan att också skapa en tyst sida för de boende. Medan Rambla de Prim är ett exempel på ett
stadsmiljöstråk med aktivitet 24 timmar om dygnet är fronten mot grönområdet det motsatta,
utan trafik och aktivetet under dygnets alla timmar.

Huvustråk, trafik

Stadsmiljöstråk

200 m
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Perspektiv

Ny korsning vid Rambla de Prim.
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Perspektiv

Kvarter som öppnar upp sig mot grönområdet.
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Perspektiv

Torg i kvartersstrukturen med olika aktiviteter.


