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Planförslag bostadskvarter

Planförslaget består av flerfamiljshus i två till
fem våningar. En ny väg löper genom det nya
bostadsområdet och förbinder Ringstorpsvägen
med Hammarbergsgatan.

Delar av den nya bebyggelsen ligger utmed
Ringstorpsvägen för att stärka Ringstorpsvägens
gaturum. Dessa byggnader är fem våningar höga
och fungerar även som ett visst bullerskydd för
innanförliggande byggnader.
I den södra delen av planområdet ligger
Ringstorpsvägen cirka 3 meter högre än
marken där de nya byggnaderna är placerade.
Höjdskillnaden är som störst vid gångtunneln
under Ringstorpsvägen. Härifrån sluttar sedan
marken upp mot Hammarbergsgatan där
nivåskillnaden är obefintlig. Byggnaden närmast
Stattena Hemmet får på grund av höjdskillnaden
en bottenvåning som ligger lägre än gång- och
cykelbanan utmed Ringstorpsvägen. Denna
bottenvåning är ej lämplig för att inrymma
lägenheter eftersom den ej kan ha ordentliga
fönster mot väster på grund av nivåskillnaden
samt att insynen från Ringstorpsvägens cykel- och
gångbana blir väldigt god. Jag föreslår att den
här bottenvåningen samt andra bottenvåningar
utefter Ringstorpsvägen med samma utsatta läge
används för ändamål som till exempel tvättstuga,
cykelförråd och sopförråd.
Det arkitektoniska formspråket ska vara modernt
och variationsrikt och stor vikt ska läggas vid att
de högsta byggnaderna på fem våningar inte ska
upplevas som klumpiga. Ett alternativ att lösa
detta kan till exempel vara att dra in den översta
våningen och samtidigt skapa stora takterrasser.
Bebyggelsen närmast kolonistugorna, Ringstorps
sommarstad, och vattenreservoaren trappar ned i
skala och är mellan två till tre våningar hög. I den
östra delen av området finns 13 stycken radhus
med privata entréer. Jag har eftersträvat att ge
radhusen uteplats i söder- eller västerläge. Alla
bostadskvarteren har någon form av grönyta eller
gård att disponera gemensamt.
Entréerna till flerfamiljshusen är lokaliserade
mestadels på de gårdssidan. På ett par ställen har
husen mot den nya gatan portaler för att man lätt
ska kunna ta sig från gatan till entrén på gården.
Den befintliga gångtunneln i tomtens södra del
som går under Ringstorpsvägen finns kvar på
samma ställe och gångvägen fortsätter i utkanten
av den nya bebyggelsen mot Hammarbergsgatan
och därifrån vidare till Ringstorps Centrum.
Gång- och cykelvägen omgärdas av grönska
främst på den östa sidan mot koloniområdet för
att dölja den fysiska barriären som finns där idag.
Samtidigt skyddar grönskan kolonistugeägarna
mot viss insyn.
Jag har eftersträvat att göra entréerna till det
nya bostadsområdet trevliga. Jag vill att man
ska mötas av en vacker vy när man anländer till
området. Om man kommer söderifrån och kör, går

eller cyklar in på den nya vägen genom området
ser man en krökt gata och ett flertal husgavlar
framför sig. Anländer man norrifrån och kör, går
eller cyklar in på den nya gatan genom området
har man en rak gata med ett intimt gaturum
framför sig och i fonden en husgavel.
Huvudgatan genom området har en körbredd på
5,5 meter för att hålla hastigheterna nere. På
den östra sidan av gatan är trottoaren fyra meter
bred och har trädplantering. Det finns även en
trottoar på den västra sidan men denna trottoar
är smalare, cirka två meter bred. Det totala
gaturummet är 15 meter brett.
Parkeringsplatser finns utefter den nya vägen
genom området i form av gatuparkering samt
utefter de små gatorna som leder in i kvarteren.
Parkeringsplatser finns även i större grupper
om högst 18 platser. Jag har eftersträvat att
alla boende ska ha nära till parkering. Jag
har även eftersträvat att lokaliseringen av
parkeringsplatserna ska kännas genomtänkt och
att de ska vara väl förankrade i planen och en del
av kvartersstrukturen.
Området beräknas rymma ca 250 lägenheter
varav 13 stycken är radhuslägenheter. Området
har 175 stycken parkeringsplatser och
därmed uppfylls parkeringsnormen 0.6 samt
besöksparkeringsnormen 0.1. Exploateringstalet
för planområdet är 0.53.
Inspiration till gestaltningen av mitt planförslag har
varit bland annat Järla Sjö i Nacka, Tjärhovsgatan
i Stockholm och Helsingborgs bomässa H99.

Planförslag Ringstorps
centrum

Ringstorps centrum får en ny L-formad
byggnad som tillsammans med den befintliga
centrumbyggnaden bildar en bra rumslig struktur
mot torget. Torgytan blir därmed en aning mindre
jämfört med vad den är i dag. Parkeringarna
som idag ligger mitt på torgytan har jag valt att
lokalisera till utsidan av torget.
I dag ligger själva torgytan cirka tre meter
högre än Johan Banérs gata. Den befintliga
centrumbyggnaden har bibliotek i bottenvåningen
med ingång från Johan Banérs gata. I mitt
planförslag behåller jag mycket av de befintliga
nivåskillnaderna samt bibliotekets placering.
Mellan Johan Banérs gata och torgytan är det i dag
en brant, ful grässlänt som tar upp nivåskillnaden.
Denna har jag i mitt planförslag tagit bort och
ersatt med en mur. Muren blir tre och en halv
meter hög från gatan sett och drygt en halvmeter
hög från torget sett. Muren är där för att ta upp
nivåskillnaden och för att skydda folk från att
ramla ned från torget men samtidigt har den en
rumsgestaltande egenskap som tydligt definierar
torgrummet. Muren kan utformas med ingjutna
sittplatser och bänkar samt planteringskärl.

De nya centrumbyggnaderna är i tre våningar
och den befintliga centrumbyggnaden byggs på
med en våning så att även den blir i tre våningar.
Den första våningen är tänkt att fungera för
handel. Den andra våningen är tänkt att rymma
mestadels kontor men även på detta plan kan en
viss försäljning äga rum för butiker som önskar
lokaler i två plan. Den tredje våningen är tänkt att
inrymma lägenheter. Totalt blir det ca 20 stycken
nya lägenheter i den här delen av planförslaget.
Centrumet kommer att rymma ca 2500
kvadratmeter handel och ca 1500 kvadratmeter
kontor.
Torget får i mitt planförslag både en händelserik
och en lugn del. Tanken är att de två huvudorden
kontemplation och interaktion ska samverka. I
Ringstorp bor det många äldre människor och jag
tror att det från deras sida finns en önskan om en
trevlig plats där man kan sitta ned och ta det lugnt.
Samtidigt finns i anslutning till Ringstorps centrum
Ringstorps skola med många barn och ungdomar
som jag tror skulle uppskatta en händelserik och
intressant plats med liv och rörelse.
Den lugnare delen inramas av träd och har två
stycken boulebanor. Platsen är möblerad med
bänkar i söderläge utefter en mur.
Tanken är att man ska kunna sitta i den lugnare
delen av torget och samtidigt ha uppsikt mot
den händelserika delen och på så sätt få något
intressant att fästa blicken på.
Den händelserika delen består av den stora
torgytan med dess karakteristiska markbeläggning.
Torgytan består av kvadratiska plexiglasytor
som är 1x1 meter stora. Glasplattorna lyses upp
underifrån när man kliver på dem. På det här
sättet ändrar torget hela tiden skepnad och det är
upp till besökarna att avgöra hur det gestaltar sig
för stunden. Närmast centrumbyggnaderna finns
en gångzon som är ca 3m bred och belagd med
vanliga stenplattor för dem som inte vill gå över
det lysande torget.
Den befintliga lilla trappan i det nordöstra
hörnet av torget får vara kvar. I det nordvästra
hörnet av torget anläggs en ny stor entrétrappa.
Trappan blir ett pampigt attribut till torget och
samtidigt en tydligt definierad huvudentré som
syns bra från Ringstorpsvägen. Även den västra
centrumbyggnadens husgavel syns tydligt från
Ringstorpsvägen och blir en bra annonsplats för
butiker i centrumet.
Parkeringsplatser till centrumet finns på två
olika ställen. Dels utefter Kurirgatan ordnade
i mindre grupper och dels vid rondellen vid
Ringstorpsvägen. Ringstorps Centrum får totalt 90
stycken parkeringar.
Inspiration till planförslaget har varit bland annat
Schouwburgplein, Rotterdam, ritat av West 8,
Observatorielunden i Stockholm samt Michael
Jacksons video Billie Jean.
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In one sense, the word ”fragment”
means a small piece of a smashed
object. So an ”urban fragment” would
be an ignored remnant of an urban
area that has been broken up.
But the word can be used in an
opposite sense, to mean a vital
part which is needed to reconstruct
something, in a way that a fragment
of pottery can be used to piece
together a whole civilization. In these
second sense, an ”urban fragment”
can precisely designate the way a
small part of a town contains and
symbolizes the entire town.
(Text from the European competition
website)

Slutdiskussion
Jag tror att det är viktigt att värna även om de små
ytorna i våra städer. Bara för att de är små behöver
det inte betyda att de är betydelselösa. Jag tror
att vi planerare måste kunna lära oss se skillnad
på kvantitet och kvalitet vad det gäller våra ytor i
dagens städer. En liten först till synes bortglömd
yta kan visa sig vara ett otroligt viktigt inslag för
de boende i området.
Jag skulle vilja se ett mer småskaligt tänkande
både vad det gäller planering, exploatering och
byggnadsproduktion. På så sätt skulle våra städer
få en större variation och planeringen skulle bli
finkänsligare och bättre på att se till de befintliga
förutsättningarna och kvaliteterna i våra städer.
Under de senaste åren har de överblivna ytorna
börjat uppmärksammats mer och mer och jag tror
att debatten kommer fortgå i och med att allt fler
städer förtätar och tidigare oanvänd skräpmark
plötsligt blir attraktiv.
Generellt sett så tror jag att den största kvalitén
de överblivna ytorna har är att de främjar en
alternativ användning av det offentliga rummet och
bidrar till en variation och mångfald i staden.
Jag tror dock inte att det går att säga att alla
överblivna ytor bör bevaras utan det är olika
från fall till fall. Jag tror att det kan vara farligt
att försöka eftersträva en slumromantik bara för
sakens skull men jag tror ofta att de överblivna
ytorna har en dold funktion som man kanske inte
ser vid första anblicken.
Jag tror att det behövs ytor som fungerar som
andrum från allt det för tillrättalagda och pittoreska
i dagens städer.
Staden är till för alla dess invånare och jag tycker
att staden behöver en variation som de överblivna
ytorna i vissa fall kan bidra till.
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