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STRANDPARKER

Vimplens och Strandstigens utformning återskapa strandzonen. Genom den före-
slagna bebyggelsen utvidgar vi samtidigt upplevelsen av stad till att omfamna handel-
splatsen å-rummet, Strandstigen och Vimpeln. Alingsås får en tydlig stadsfront mot 
sjön Gärdsken samtidigt som landskapsrummet återskapas. Mötet natur och stad har 
varit centralt i gestaltningen av alla delar. 

*HQRP�DWW�GHQ�I|UHVODJQD�EHE\JJHOVHQ�lU�XSSGHODG�L�Á�HUD�PLQGUH�YRO\PHU�VNDSDV�
en rytm i silhuetten och en sekvens av händelser och offentliga platser i gaturummet. 
Bebyggelsen varieras i höjd i relation till byggnadernas situation. Byggnaderna på 
6 våningar höjer sig upp strax under de omgivande trädens toppar medan de högre 
markerar sig däröver som en markering av Strandstigen i den stora skalans Land-
skaps- och Stadsrum. 

Genom en tydlig karaktär i materialitet och silhuett med referenser till såväl Alingsås 
som trästad som till Vimpelns industriarv får Vimpelns Strandstig en egen attraktiv 
karaktär. I anslutning till byggnadernas gavlar skapas offentliga platser med olika 
utformning och program attraktiva för boende såväl som Alingsåsare och besökare till 
staden. Alingsås får en ny attraktiv stadsdel. 

Landskapsrummet dominerar över staden med skogsklädda berg i söder, öster och 
norr. Sjöns strandlinje kring sjön Gärdsken är obruten och bebyggelsen kring sjön 
ligger huvudsakligen dold bakom strandvegetationen. Sjön sitter ihop i ett system 
med andra sjöar och leder grönskan in och igenom staden. Ankaret och Vimpeln lig-
ger båda nära Alingsås centrum men saknar idag den centrala stadens kvaliteter av 
slutnare gatu- och parkrum och aktivitet/synlighet av innehåll i gatu/ markplanet.

Funktioner som angöring, branduppställning och gång- och cykelkommunika-
tion EHK|YHU�WUDÀ�NNODVVDGH�N|U\WRU�L�KXVHWV�DEVROXWD�QlUKHW��'HWWD�LQQHElU�DWW�Q\�
PDUNXWI\OOQDG�PnVWH�VNH�L�VM|Q�RFK�DWW�GHQ�EHÀ�QWOLJD�VWUDQGYHJHWDWLRQHQ��VRP�À�QQV�
Sn�WLGLJDUH�XWI\OOG�PDUN��EU\WV��*HQRP�DWW�HQ�Q\�VWUDQG]RQ�DQOlJJV�À�QQV�P|MOLJKHWHQ�
att återskapa den naturliga strandzonen.

Tre offentliga platser med olika karaktär skapas utmed promenaden. Projektet 
LQQHElU�HQ�À�Q�P|MOLJKHW�DWW�VNDSD�Q\D�NYDOLWDWLYD�SODWVHU�L�VM|QlUD�OlJH�I|U�$OLQJVnV�
ERUQD�RFK�EHV|NDUH�WLOO�VWDGHQ���'H�WUH�ROLND�SODWVHUQD�VND�InQJD�XSS�ROLND�PnOJUXSSHU�
RFK�WlFND�ROLND�EHKRY��'lUI|U�JHV�GH�lYHQ�ROLND�XWWU\FN�RFK�NDUDNWlU�

Förslag:

Att skapa attraktiva bostäder med stadsmässiga och naturnära 
kvaliteter.

Att skapa en sekvens av offentliga platser och ”händelser” utmed 
ån och Strandstigen med rekreativa platser av varierad karaktär 
för människor nära natur.

$WW�VWUDQGYHJHWDWLRQHQ�nWHUVNDSDV�L�HQ�Q\�VWUDQGOLQMH�Vn�DWW�Á�HUD�
olika kvaliteter kan utvecklas och att skapa  sammanknutna sprid-
QLQJVYlJDU�I|U�LQVHNWVOLY�RFK�|YULJ�Á�RUD�RFK�IDXQD�

Koncept:

Att väva samman stad och landskap, handel med bostäder och 
rekreation, industriarv med samtida bebyggelse.

$WW�Á�\WWD�IUDP�XSSOHYHOVHQ�DY�$OLQJVnV�FHQWUXP�Vn�DWW�GHQ�RPIDP�
nar å-promenaden, Vimpeln och Strandstigen.

Att synliggöra Alingås bebyggelsegräns mot sjön Gärdsken i vyer 
från landskapet såväl som staden. 

Promenaden�lU�HQ�\WD�GlU�PnQJD�IXQNWLRQHU�PnVWH�VDPVDV��'HQ�JHU�ERVWDGVSURMHN�
WHW�HQ�À�Q�IUDPVLGD�GlU�GH�ERHQGH�RFK�|YULJD�$OLQJVnVERU�NDQ�EODQGDV�L�HQ�RIIHQWOLJ�
PLOM|�VRP�WDU�YDUD�Sn�GHW�VM|QlUD�OlJHW��6DPWLGLJW�VNDSDV�HQ�Á�H[LEHO�\WD�VRP�O|VHU�
UHNUHDWLRQ��SDUNHULQJ��DQJ|ULQJ��JnQJ��RFK�F\NHOWUDÀ�N�VDPW�EUDQGXSSVWlOOQLQJVSODWV�
HU���1lUPDVW�KXVHW�À�QQV�HQ�IULV�DY�PDUNWHJHO�VRP�U\PPHU�]RQ�I|U�ERVWDGVHQWUpHU��
DQJ|ULQJVÀ�FNRU�I|U�ELODU��F\NHOSDUNHULQJDU�VDPW�SULYDWD�XWHSODWVHU�WLOO�OlJHQKHWHU�L�ERW�
tenvåning.

Promenaden utmed ån från centrum till strandstigen kantas av såväl bostadsbebyg-
JHOVH�L�IRUP�DY�Á�HUERVWDGVKXV�RFK�UDGKXV�VDPW�HQ�VHNYHQV�DY�PLQGUH�ODQGVNDSVUXP�
RFK�µKlQGHOVHUµ��.YDUQHQ�lU�HQ�YLNWLJW�KlQGHOVH�Sn�YlJHQ�PRW�VM|Q��'HQ�I|UHVODJQD�
radhusbebyggelsen i kv Ankaret blir ytterliggare en händelse i rörelsen mot sjön. 
5DGKXVHQ�OLJJHU�QlUD�JnQJ�RFK�F\NHOYlJHQ���OLNVRP�UDGKXVHQ�QlUPDUH�FHQWUXP��'H�
”befolkar” å rummet och gör det bebott vilket stärker trygghetskänslan hos de gående 
och cyklande. 

'H�WYn�SDUKXVHQ�L�GHQ�|YUH�GHOHQ�DY�NY�$QNDUHW�UHODWHUDU�L�VNDOD�RFK�RULHQWHULQJ�WLOO�GH�
WLGLJDUH�DUEHWDUERVWlGHUQD�YLG�+DQGHOVSODWVHQV�HQWUp��'H�VOXWHU�VWDGVUXPPHW�NULQJ�
den östra infarten till Handelsplatsen och stärker den urbana karaktären.

Trädarter som al och pil längs ån planteras nära radhusbebyggelsen så att denna 
integreras i landskapet kring gångvägen och ån. Gårdarna rymmer även ytor för ge-
mensam odling. Ett slags mötesplatser för de boende i området. 
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Spången med små platsbildningar utgör ett alternativt gångstråk ute i strandzonen 

som möjliggör nära upplevelser av naturen kring sjön och ån. Spången är byggd av 

skrapgaller för att man även ska få kontakt med naturen man passerar över. Den 

leder genom vassbälten och trädbestånd fram till olika platser byggda i trä. Dessa 

SODWVHU�OLJJHU�QlUD�YDWWQHW�RFK�P|MOLJJ|U�EnGH�YLOD�L�VROHQ�RFK�XWÁ ykter på sjön vid 

olika årstider. Ljussättningen längs spången är lågmäld och utgörs huvudsakligen av 

upplysta naturelement.

Strandzonen innehåller dels partier med naturlik karaktär där ruggar av vass och 

alträd dominerar samt dels partier med klippta gräsytor. De klippta gräsytorna bjuder 

in till picknick och möbleras med sittmöbler.

Kafétorget bildar en ny mötesplats, utformad i trä som lockar besökare från hela 

staden till platsen. Den stora bryggan skapar generösa uteplatser för picknick och 

solbad samt iläggningsplatser för t ex kajaker. På vintern blir denna plats viktig ut-

gångspunkt för skridskoåkning. För att skapa sittplatser och ett lekfullt uttryck byggs 

bryggan med en triangulerad form som kan resas i små höjdformationer.

Hus 1 närmast åmynning och Kafétorget är den nya bebyggelsens ansikte när man 

kommer från centrum. Detta hus får en träfasad av cedertär som har en varmröd 

karaktär. På den täta väggen i form av spån, i balkongfronter ett öppningsbart raster 

av ribbor.

Kafétorget Hus 1

Sektioner 1:200 Kafétorget Hus 1 

Aktivitetsparken

Spången
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Radhusen med egen entré från strandstigen är tänkta att kunna fungera som Bokal-
er, eller för verksamheter men kan också fungera som bostäder. Alla bostäder på 
entréplanet är i etage och har en upphöjd eller indragen uteplats mot promenaden.

Hus 2 får en fasad av grånat trä som ger byggnaden en ljus gestalt.

Hus 3 får en fasad av gles granpanel på lätt distans från väggen och med ett varmt 
trä uttryck. 

,�ÀFNSDUNHQ kan man dra sig tillbaka och vila i en grön och frodig miljö som bär på 
skogskaraktär. En park som bjuder besökaren på växtvariation som är intressant hela 
året. Här hittar man lugna platser som är mindre vindutsatta. Växtväggen som fond 
KDU�NOlWWHUYl[WHU�VRP�Yl[HU�L�ÁHUD�ODJHU�PHG�Yl[WHU�VRP�EnGH�NOlWWUDU�OlQJV�XSSVSlQ-
da linor och växter som växer direkt mot väggen. Längs med linorna sitter fågelholkar 
som ger en intressant aspekt för både parkbesökaren och de boende i området.

Takträdgården�KlQJHU�YLVXHOOW�VDPPDQ�PHG�ÀFNSDUNHQ�PHQ�OLJJHU�WUH�YnQLQJDU�
XSS�RFK�YlQGHU�VLJ�WLOO�GH�ERHQGH�L�RPUnGHW��'HQ�IURGLJD�NDUDNWlUHQ�ÀQQV�lYHQ�KlU. 
/lQJVW�LQ�L�WUlGJnUGHQ�ÀQQV�HQ�XWHSODWV�JHPHQVDP�I|U�DOOD�RFK�HWW�RUDQJHUL�VRP�
NDQ�DQYlQGDV�nUHW�RP��+lU�ÀQQV�lYHQ�HQ�VPnEDUQVOHN�L�IRUP�DY�HQ�VDQG\WD�RFK�
några lekkullar i gräs. Uteplatsen är belyst med ett tak av linspända armaturer. Tak-
trädgården blir intim genom att en vägg av trälameller sveper runt och omger hela 
trädgårdsrummet. 

Radhus / Bokal Hus 2 Radhus / Bokal Hus 3 Fickparken / Takträdgården

Radhus / Bokal Takträdgård FickparkTräterass Strandzon
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Hus 4 får en fasad av karboniserad(bränd) träpanel med en mörkare karaktär.

Hus 5 har en fasad av faluröd träpanel. En kulör som relaterar till aktivitetsparken 

karaktär.

Aktivitetsparken är en mötesplats som riktar sig huvudsakligen till ungdomar men 

blir även en kvalitet för de boende i området. Platsen är något nedsänkt i förhållande 

till omgivningen. En trappa blir sittbar och skapar läktarplatser för de som bara vill 

titta. Väggen mot parkeringsrampen bär på klättergrepp. Hela platsen har en tydlig 

färgsättning som återknyter till sporttemat och det triangulära formspråket. Platsen 

belyses tydligt med armaturer på mast samt från bostadshuset.

Sockelvåningen och markzonen närmast byggnaderna gestaltas i tegel ( ev återvun-

net från den byggnad som rivs) i varierade förband. Mellan de högre byggnadskrop-

parna  radhus med indraget fasadliv, även de med fasader i tegel som skapar ytterlig-

gare variation i gatubilden

Entréerna�WLOO�Á�HUERVWDGVKXVHQ�Á�DQNHUDV�DY�H[SRQHUDGH�F\NHO�RFK�EDUQYDJQVUXP��,�
K|UQOlJHQ�PRW�WRUJHQ�À�QQV�ORNDOHU�I|U�YHUNVDPKHWHU�
��WH[�.DIp��JHPHQVDPKHWVORNDO��&\NHOEXWLN��

Hus 4 Radhus / Bokal Hus 5 Aktivitetsparken

Hus 5Träterass ovan ramp Aktivitetstorg Strandzon

6SRUWNDIp
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Byggprocess Vi vill föreslå en gemensam plattform för produktion och teknik och 
föreslår att man börja bygga närmast å-mynnigen då denna  ligger närmast staden. 
Med hänsyn till uppdelning i byggnader skulle antalet etapper kunna vara fem men vi 
vill föreslå tre etapper då de offentliga platserna är tre och dessa då kan färdigställas 
parallellt med bebyggelsen. Med fem olika byggnaderna ges även möjlighet till vari-
erade upplåtelseformer även inom etapperna (1 och 2). En viktig fråga att hantera i 
det sammanhanget är förvaltningsansvaret för taktträdgården som kommer att brukas 
av alla boende.

Etappindelning
Etapp 1 Hus 1 och Hus 2 och Kafétorget samt Promenaden och Strandzonen.

Etapp 2 Hus 3 och Hus 4, Fickparken och Takträdgården

Etapp 3 Hus 5 och Aktivitetstorget.

Kv Ankaret utgör en egen etapp förslagsvis genomförs parallellt med etapp 1.

Ytberäkning

   Vimpeln   Ankaret
BTA   12500 m2  2020 m2
BTA    8800 m2  1632 m2
LOA    420 m2

BOA+LOA/BTA  0,74   0,81

Vimpeln     Ankaret 
1 Rok bokal  6 st 6%
1 Rok    24 st  22%  
2 Rok   16 st 16%
3 Rok   26 st 24%
4 Rok   24 st 22%
5 Rok   9 st 8 %  5 Rok  13 st
6 Rok   3 st 2 %
totalt   109 st   totalt  13 st

Teknik
Värmeundercentral kan vara gemensam för de olika huskropparna (en för hus 1-3 
och en för hus 4-5). Olika föreningar kan dela på samma värmeundercentral och 
driftsättningen kan ske i etapper. 

Fläktrummen (FTX eller FX) och värmeundercentral placeras i anslutning till varje 
trapphus. Schakt dras med fördel i det kalla trapphuset och Á äktrummen kan då plac-
eras i någon av de nedre våningarna.

Hus 3

Kallt trapphus

Trädäck

Balkongfront av träraster

Växthus

Träfasad

Träfasad

Tegelfasad

Sedumtak

Massivträstomme

Betongstomme vån 1

Hus 1, Våning 3

3 Rok 94 m2 1 Rok 30 m2 1 Rok 30 m2 1 Rok 50 m2 3 Rok 72 m2
etage 1

Hus 1, Våning 2

3 Rok 94 m2 1 Rok 30 m2 1 Rok 30 m2 3 Rok
etage 2

1 Rok
etage 2

Hus 1, Våning 1

Restaurant 100 m2 3 Rok 94 m2
etage 1

1 Rok 62 m2
etage 1

Hus 1, Våning 6

6 Rok 130 m2 4 Rok 112 m2

Hus 1, Våning 5

5 Rok 108 m2 2 Rok 62 m2 4 Rok 83 m2

Hus 1, Våning 4

5 Rok 108 m2 2 Rok 62 m2 3 Rok 83 m2 3 Rok
etage 2
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Mjörn

Gärdsken

L.Färgen

ALINGSÅS

180
E 20

180

ÖVERSIKT

Landskapsrummet dominerar över staden med skogsklädda 
berg i söder, öster och norr. Sjöns strandlinje kring Gärdsken är 
obruten och bebyggelsen kring sjön ligger huvudsakligen dold 
bakom strandvegetationen. Sjön sitter ihop i ett system med 
andra sjöar och leder grönskan in och igenom staden.

FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADSHUS

INDUSTRI/ 
HANDEL

INDUSTRI/ 
HANDEL

INDUSTRI/ 
HANDEL

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

VILLAKVARTER

GÄRDSKEN

VILLAKVARTER

Tra!kleder

Byggnader som rivs

VILLAKVARTER

INDUSTRI/ 
HANDEL

INDUSTRI/ 
HANDEL INDUSTRI/ 

HANDEL

INDUSTRI/ 
HANDEL

VILLAKVARTER

FLERBOSTADSHUS

FLERBOSTADSHUS

BEFINTLIG SITUATION_BEBYGGELSE

Platsen omges av en skiftande befintlig beyggelse, där 
industifastigheter och områden med villa bebyggelse dominerar. 
In mot centrum i norr dominerar flerbostadshus i 3-4 våningar. 
Bostadsprojektet tangerar den  stora industifastigheten i tre 
 våningar.
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GÄRDSKEN

Tra!kleder

Gång och cykelkommunikation

Grön zon runt sjön

BEFINTLIG SITUATION_LANDSKAP

Ett kommunikationsstråk för gång och cykel ligger kopplat till 
 grönskan kring vattenrummen vid sjön och ån. Stråket kopplar 
platsen till mot stadens centrum.

ÅTERSKAPAT LANDSKAP

Strandvegetationen återskapas i en ny strandlinje så att flera olika 
kvaliteter kan utvecklas:
- Man knyter samman spridnings vägar för insektsliv och övrig flora       
  och fauna 
- Man skapar rekreativa platser för människor nära naturen.
- Man skapar ett mjukt möte  mellan de nya byggda strukturerna      
  och landskapet.
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VÄVA SAMMAN STAD OCH LANDSKAP

Konceptet är att väva samman stad och landskap.
Den röda tråden symboliserar ett sätt att skapa  rörelse i och 
 genom naturens olika kvaliteter. Ett  alternativt sätt att röra sig 
längs sjön och ån. 

PANORAMABILD GÄRDSKEN
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Vy - Från bron äver ån mot kv Ankaret
Den nya bebyggelsen sluter å-rummet. Fasader mot ån grönmålade, Mot gatan och Vimpels infart.

Vy - Från väster entré Vimpeln mot kv Ankaret
Den nya bebyggelsen sluter gaturummet runt infarten till Vimpelns västra parkering 
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Vy - Från västra infarten
Hus 1 och Hus 2 annonserar Strandstigen

Vy - Från rondell nordost om parkeringsplats
Hua 5,4 och 2 annonserar Strandstigen

Vy - Från den planerade östra infarten. Trädäck ovanför P-ramp. Delning i fasade ger vertikal profil ut mot trafirummet och mot Aktivitetstorget.
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Befintlig gång och 
cykelväg

Sektioner, Spången vid ån.

Spång med 
sittdäck

Befintlig gång och 
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Kv Ankaret  / 9 st Radhus i Soutterräng

Kv Ankaret / 4 st Parhus mittemot infart västra entrén Vi-
mpeln /
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Vimpeln Strandparker
Alingsås 2012

Analys:  
Landskapsrummet dominerar över staden med skogsklädda berg i söder, öster 
och norr. Sjöns strandlinje kring sjön Gärdsken är obruten och bebyggelsen 
kring sjön ligger huvudsakligen dold bakom strandvegetationen. Sjön sitter 
ihop i ett system med andra sjöar och leder grönskan in och igenom staden.

Ankaret och Vimpeln ligger båda nära Alingsås centrum men saknar idag den 
centrala stadens kvaliteter av slutnare gatu- och parkrum och aktivitet/syn-
lighet av innehåll i gatu/ markplanet. 

Att exploatera platserna med bostäder innebär att stadens centrumgräns kan 
flyttas fram till sjöns strandkant.
Bebyggelsen för kv Ankaret kan flyttas närmare å-rummet och bostäder kan 
liksom utmed andra sträckor utmed ån ligga nära gång -och cykelstråket med 
ökad stadsmässiga kvaliteter och ökad trygghet som tillskapad kvalitet.

Bebyggelsen på Strandstigen har potential att utgöra en ny tydlig gräns för 
Alingås centrum som omfamnar Vimpeln och knyter Strandstigen/Gärdsken till 
Alingsås centrala delar.

De ursprungliga industribyggnaderna i kv Vimpeln har stora kvaliteter genom 
sin tydliga typologi och genom taktiliteten i tegelmurarna som är ett värde vik-
tigt att relatera till.

Funktioner som angöring, branduppställning och gång- och cykelkommunika-
tion behöver trafikklassade körytor i husets absoluta närhet. Detta innebär att 
ny markutfyllnad måste ske i sjön och att den befintliga strandvegetationen 
(som finns på tidigare utfylld mark) bryts. Genom att en ny strandzon anläggs 
finns möjligheten att återskapa den naturliga strandzonen.

Koncept: 
Att väva samman stad och landskap, handel med bostäder och rekreation, 
industriarv med samtida bebyggelse.

Att flytta fram upplevelsen av Alingsås centrum så att den omfamnar å-prome-
naden, Vimpeln och Strandstigen.

Att synliggöra Alingås bebyggelsegräns mot sjön Gärdsken i vyer från landska-
pet såväl som staden.

Förslag: 
Att skapa attraktiva bostäder med stadsmässiga och naturnära kvaliteter.

Att skapa en sekvens av offentliga platser och ”händelser” utmed ån och 
Strandstigen med rekreativa platser av varierad karaktär för människor nära 
natur.

Att strandvegetationen återskapas i en ny strandlinje så att flera olika kvaliteter 
kan utvecklas och att skapa  sammanknutna spridningsvägar för insektsliv och 
övrig flora och fauna.
Beskrivning

Vårt gestaltningsförslag till nybyggnation i kv Vimpeln och kv Ankaret sluter 
och helar landskapsrummet kring sjön Gärdsken genom att återskapa strand-
zonen. Genom den föreslagna bebyggelsen utvidgar vi samtidigt upplevelsen 
av stad till att omfamna handelsplatsen å-rummet, Strandstigen och Vimpeln. 
Alingsås får en tydlig stadsfront mot sjön Gärdsken samtidigt som land-
skapsrummet återskapas. Mötet natur och stad har varit centralt i gestaltnin-
gen av alla delar. 

Genom att den föreslagna bebyggelsen är uppdelad i flera mindre volymer 
skapas en rytm i silhuetten samtidigt som i en sekvens av händelser och of-
fentliga platser i gaturummet skapas. Bebyggelsen varieras i höjd i relation till 
byggnadernas situation. I anslutning till byggnadernas gavlar skapas offentliga 
platser med olika utformning och program attraktiva för boende såväl som 
Alingsåsare och besökare till staden.  Alingsås får en ny attraktiv stadsdel. 

LANDSKAP
Strandzonen innehåller dels partier med naturlik karaktär där ruggar av vass 
och alträd dominerar samt dels partier med klippta gräsytor. De klippta gräsy-
torna bjuder in till picknick och möbleras med sittmöbler.

Promenaden är en yta där många funktioner måste samsas. Den ger bostad-
sprojektet en fin framsida där de boende och övriga Alingsåsbor kan blandas 
i en offentlig miljö som tar vara på det sjönära läget. Samtidigt skapas en 
flexibel yta som löser rekreation, parkering, angöring, gång- och cykeltrafik 
samt branduppställningsplatser.  Närmast huset finns en fris av marktegel 
som rymmer zon för bostadsentréer, angöringsfickor för bilar, cykelparkeringar 
samt privata uteplatser till lägenheter i bottenvåning. En generös yta av gult 
asfaltgrus i samma nivå tar hand om gång- och bilangöringstrafik samt cykel-
stråk. Ytan skiljs av med en rad av metalldubbar mot den separat liggande 
cykelbanan i samma nivå och material. Promenaden avslutas i ett skarpt snitt 
mot strandvegetationen i en bred kant av granit.

Spången med små platsbildningar utgör ett alternativt gångstråk ute i strand-
zonen som möjliggör nära upplevelser av naturen kring sjön och ån. Spången 
är byggd av skrapgaller för att man även ska få kontakt med naturen man 
passerar över. Den leder genom vassbälten och trädbestånd fram till olika 
platser byggda i trä. Dessa platser ligger nära vattnet och möjliggör både vila i 
solen och utflykter på sjön vid olika årstider. Ljussättningen längs spången är 
lågmäld och utgörs huvudsakligen av upplysta naturelement.

Tre offentliga platser med olika karaktär skapas utmed promenaden. Projek-
tet innebär en fin möjlighet att skapa nya kvalitativa platser i sjönära läge för 
Alingsåsborna och besökare till staden.  De tre olika platserna ska fånga upp 
olika målgrupper och täcka olika behov. Därför ges de även olika uttryck och 
karaktär.

Kafétorget bildar en ny mötesplats, utformad i trä som lockar besökare från 
hela staden till platsen. Den stora bryggan skapar generösa uteplatser för 
picknick och solbad samt iläggningsplatser för t ex kajaker. På vintern blir 
denna plats viktig utgångspunkt för skridskoåkning. Bryggan tar upp det textila 
uttrycket genom olika läggningsriktningar. För att skapa sittplatser och ett 
lekfullt uttryck byggs bryggan med en triangulerad form som kan resas i små 
höjdformationer. Dessa kan t ex ljussättas inifrån så att distanserna mellan 
planken tecknas i konstruktionen.
Platsens gräns mot parkeringen utgörs av en trämur som skapar intimitet åt 
kafébesökarna och ger möjlighet att ljussätta så att de olika läggningsriktnin-
garna i träkonstruktionen lyfts fram.

I fickparken kan man dra sig tillbaka och vila i en grön och frodig miljö som 
bär på skogskaraktär. En park som bjuder besökaren på växtvariation som är 
intressant hela året. Här hittar man lugna platser som är mindre vindutsatta. 
Växtväggen som fond har klätterväxter som växer i flera lager med växter som 
både klättrar längs uppspända linor och växter som växer direkt mot väggen. 
Längs med linorna sitter fågelholkar som ger en intressant aspekt för både 
parkbesökaren och de boende i området.

Takträdgården hänger visuellt samman med fickparken men ligger tre vånin-
gar upp och vänder sig till de boende i området. Den frodiga karaktären finns 
även här. Ett gångsystem i grus slingar sig fram mellan planterade kullar. Smit 
stigar genom kullandskapet finns i form av enkla träspänger.
Längst in i trädgården finns en uteplats gemensam för alla och ett orangeri 
som kan användas året om. Här finns även en småbarnslek i form av en san-
dyta och några lekkullar i gräs. Uteplatsen är belyst med ett tak av linspända 
armaturer. Takträdgården blir intim genom att en vägg av trälameller sveper 
runt och omger hela trädgårdsrummet. Denna vägg har integrerad belysning 
som skapar olika ljusa mönster som fond för vegetationen. 
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Aktivitetsparken är en mötesplats som riktar sig huvudsakligen till ungdomar 
men blir även en kvalitet för de boende i området. Platsen är något nedsänkt 
i förhållande till omgivningen. På så vis skapar en yta som kan bli en scen för 
olika aktiviteter och innehålla sport som t ex basket. En trappa blir sittbar och 
skapar läktarplatser för de som bara vill titta. Väggen mot parkeringsrampen 
bär på klättergrepp och är till del utförd i betong. Resterade del av väggen är 
halvgenomsiktlig i perforerad plåt för att viss kontakt ska åstadkommas mel-
lan IcaMaxis entré och aktivitetsplatsen. Delar av aktivitetsplatsen är trian-
gulerade och byggda som kantiga kullar för att skapa topografi och lekfullhet. 
Denna lek med tredimensionella former återfinns även ut mot strandzon och 
utgör här låga sittbara möbler. Hela platsen har en tydlig färgsättning som 
återknyter till sporttemat och det triangulära formspråket. Platsen belyses 
tydligt med armaturer på mast samt från bostadshuset.

Träterrasserna på taket. Ett kommunikationsstråk byggt i trä ligger längs 
huskropparna och kopplar samman bostadsentréer med takträdgården. 
Träterrassen är tillräckligt bred för att även rymma privata uteplatser närmast 
huset samt en upphöjd sittbar trämur som avgränsning mot taksidan. Denna 
sittmur är tänkt att fungera som vistelseyta för de boende och möjliggör up-
pdukning av picknick i kvällssolen. Muren bearbetas så att den inrymmer 
sittdelar i olika nivå. Ett lägre staket utgör fallskydd mot det befintliga taket.

ANKARET 
Den nära skalan / Årummet och kv Ankaret. Promenaden utmed ån från cen-
trum till strandstigen kantas av såväl bostadsbebyggelse i form av flerbostad-
shus och radhus samt en sekvens av mindre landskapsrum och ”händelser”. 
Kvarnen är en viktigt händelse på vägen mot sjön. Den föreslagna radhusbe-
byggelsen i kv Ankaret blir ytterliggare en händelse i rörelsen mot sjön. Rad-
husen ligger nära gång och cykelvägen ( liksom radhusen närmare centrum) 
De ”befolkar” å rummet och gör det bebott vilket stärker trygghetskänslan hos 
de gående och cyklande. 

Kv Ankaret öster. De två parhusen i den övre delen av kv Ankaret relaterar i 
skala och orientering till de tidigare arbetarbostäderna vid Handelsplatsens 
entré. De sluter stadsrummet kring den östra infarten till Handelsplatsen och 
stärker den urbana karaktären. 

Trädarter som al och pil längs ån planteras nära radhusbebyggelsen så att 
denna integreras i landskapet kring gångvägen och ån. Gårdarna rymmer 
även ytor för gemensam odling. Ett slags mötesplatser för de boende i områ-
det.

VIMPELN  
Bebyggelsen är gestaltad i två huvudsakliga skalor som relaterar till  det stora 
stadslandskapets skala respektive den mänskliga och stadsmässigt intima 
skalan. 

I den stora skalan är den föreslagna bebyggelsen högre än i trästaden Aling-
sås (idag upp till 6 våningar + takvåning) då den aktuella situationens stora 
öppna landskaps och stadsrum motiverar högre byggnader i syfte att skapa 
stadsmässiga kvaliteter, tydlig identitet och med det även fler bostäder som 
ger möjlighet till större variation och  intensivare social intensitet. Genom sin 
egna karaktär som i materialval och silhuett relaterar till Alingsås och Vimpeln 
karaktärer skapas en ny stark tydlig och vacker profil för Alingsås. 

Byggnadsvolymerna är uppdelad i fem byggnadskroppar som ger en rytm 
och skala åt projektet som helhet. Byggnaderna på 6 våningar höjer sig upp 
strax under de omgivande trädens toppar medan de högre markerar sig tydligt 
däröver. Vi har studerat hur byggnadshöjderna upplevs från olika håll i staden 
och från sjön och höjderna för respektive byggnadskropp är gestaltade utifrån 
deras specifika situation. 

I den nära skala vid vistelse utmed strandstigen är bebyggelsen gestaltad 
för att skapa en varierad och rik upplevelse och en sekvens av händelser och 
offentliga platser med upplevelse av såväl stadsmässiga värden som natur-
värden. Grunda balkonger utmed hela gatan aktiverar gaturummet genom att 
att de boendes möblering och liv blir synligt. På samma sätt ger aktiviteten 
och programmeringen av de offentliga platserna och promenaden kvaliteter till 
de boende.  

Sockelvåningen och markzonen närmast byggnaderna gestaltas i tegel ( ev 
återvunnet från den byggnad som rivs) i varierade förband. Mellan de högre 
byggnadskropparna  radhus med indraget fasadliv, även de med fasader i 
tegel som skapar ytterliggare variation i gatubilden.  

Tegel som fasadmaterial för bottenvåningen och för radhusen samt delvis i 
mark knyter upplevelsen i markplanet till
Vimpelns industribyggnader samtidigt som det har en fin varm, taktil och 
urban karaktär. Entréerna till flerbostadshusen flankeras av exponerade cykel 
och barnvagnsrum. I hörnlägen mot torgen finns lokaler för verksamheter ( 
tex Kafé, gemensamhetslokal, Cykelbutik). Radhusen med egen entré från 
strandstigen är tänkta att kunna fungera som Bokaler, eller för verksamheter 
men kan också fungera som bostäder. Alla bostäder på entréplanet är i etage 
och har en upphöjd eller indragen uteplats mot promenaden.

En varierad gestalt - hur?
För att åstadkomma en varierad och stadsmässig karaktär med stor mångfald 
ges de fem byggnaderna en individuell gestaltning med tydligt egen identitet 
av de fyra inbjudna arkitektkontoren. Gestaltningen av gavelfaserna relaterar 
till de offentliga platser som de vänder sig mot, Kafétorget, Fickparken respek-
tive Aktivitetstorget och knyter samman landskapsgestaltning och arkitektur.

För att ge projektet en tydligt egen identitet och för att  säkerställa grundläg-
gande kvaliteter i  förslaget vill vi föreslå  att byggnaderna binds samman 
gestaltningsmässigt genom möjligheten till längsgående balkonger mot 
promenaden som aktiverar gaturummet och bildar en mjuk fond mot sjön. 
Genom att  taksilhuetten ges en karakteristisk profil som ger bebyggelsen en  
gemensam identitet samtidigt som den relaterar till industribyggnadernas såg-
tandsformade tak. Genom trä och tegel som huvudsakliga fasadmaterial vilket 
knyter bebyggelsen såväl till centrala Alingsås träbebyggelse som Vimpelns 
historiska industribyggnader. Dessa ramar måste såklart utvärderas i relation 
till de andra kontorens gestaltningsförslag för byggnader.
I vårt förslag har byggnaderna en mer lik gestaltning än vad som blir fallet när 
fyra lika arkitektkontor ritar byggnaderna.

Byggnadsvolymer
Hus 1 närmast åmynning och Kafétorget är den nya bebyggelsens ansikte 
när man kommer från centrum är i höjd 6 våningar. Den höjer sig endast 
något över de stora omgivande träden som är 20-25 meter höga samt funger-
ar som en förmedlande länk i skalan mellan Handelsplatsens lägre skala och 
bostadshusen på andra sidan ån med den högre Byggnad 2. Detta hus får en 
träfasad av cederträ som har en varmröd karaktär. På den täta väggen i form 
av spån, i balkongfronter ett öppningsbart raster av ribbor.

Hus 2 är med sina 9 våningar den högsta byggnaden och  de övre vånin-
garna blir synliga från Handelsplatsens västra entré och markerar på så 
sätt strandstigen och gränsen mot landskapsrummet. I vyer från ankomsten 
utmed ån skyms hus 2 av det framförliggande och lägre hus 1. I vyer från 
promenaden runt vattnet höjer sig byggnaden över trädens silhuett som en 
markering av den nya stadsfronten. Hus 2 får en fasad av grånat trä som ger 
byggnaden en ljus gestalt.

Hus 3 och 4 som omgärdar Fickparken är lägre, 6 resp 7 våningar.  I vyer 
från vattnet höjer de sig  över trädtopparna. Mot takparken är de endast 3 
respektive 4 våningar vilket för en intimare skala och för att inte skugga bort 
för mycket av eftermiddagssolen i sydväst.  Fasaderna mot parken gestaltas 
med längsgående balkonger och delar av grönskan från parken dras upp på 
fasaderna. Hus 3 med fasad av gles granpanel på lätt distans från väggen 
och med ett varmt trä uttryck. 

Hus 4 är högre för att  ge plats åt fler lägenheter i attraktivt sydväst läge och 
får en fasad av karboniserad(bränd) träpanel med en mörkare karaktär.

Hus 5 är 8 våningar. Den höga smala gaveln får en ytterliggare vertikalt ac-
centuerad av delningen i volym. Att  byggnaden är liten i plan i jämförelse 
med Handelsplatsens utbredning kompenseras genom att dess höjd ger det 
en vikt i stadsrummet och bskapar en tydlig markering av Strandstigen och 
stadsfronten mot landskapet utan att helt dominera situationen. Fasad av 
faluröd träpanel. En kulör som relaterar till aktivitetsparken karaktär.
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Genom integrerat tänkande gällande Stadsbyggnad, Arkitektur, Landskap 
och Teknik kan vi skapa ett projekt med hög hållbarhetsprofil. I det vidare 
arbetet bör livscykelanalyser  göras och värdet av att använda sig av något 
klassningssystem eller miljömärkning bör undersökas. De kan vara verksam-
ma dels i vårt arbete för att nå uppsatta mål och också som verktyg att kom-
municera det mot bostadsköpare, hyresgäster och omvärlden. 

Massivträ För att minimera det ekologiska fotavtrycket i byggnationen vill 
vi föreslå massivträbyggande som stomsystem. Miljöfördelarna väger tungt 
i jämförelse med betong och stålbyggnad. Förtillverkningen av plan- och 
volymelement förkortar även arbetsplatstiden och byggtiden.

Genom exponering av stommen interiört vilket blir möjligt med 
bostadssprinkling skapas  ett stort mervärde hos bostäderna i en levande och 
taktil upplevelse av husets innerväggar. 

Trä ger även en minskad energiförbrukning vid själva brukandet av det färdig-
ställda huset p.g.a. den buffrande förmågan hos massivträ. Forskningsresultat 
visar att den årligt köpta energin minskar med ca 5-10 % för hus med mas-
sivträkonstruktion i jämförelse med en lätt konstruktion med samma U-värde. 
Massivträet lever med husets luftfuktighet och årstiderna och ett hus med 
en stomme av massivträ får en förhållandevis tung stomme med relativt stor 
kapacitet och förmåga att lagra både värme och fukt. 

Träfasader
Byggnaderna har genomgående träfasader men med olika utformning. Mot 
söder hindras brandspridning av de längsgående balkongerna. På fasaderna 
utan balkonger måste träfasaden brandskyddsbehandlas vilket även ger ett 
gott skydd och minimerar underhållsbehovet. 

BELYSNINGär viktigt för synbarheten för att skapa en god miljö och bidra till 
att öka tryggheten.Den lågmälda belysningen är anpassad för en lugn, vätten-
nära och naturrik miljö, men effektbelysning kan användas på vissa platser t 
ex under bron över GC-stråket till staden för att öka känslan av trygghet och 
trivsel. Det är också viktigt att undvika onödig reflektion i vattnet.  Varmvitt ljus 
skapar en välkomnande atmosfär för de som bor på och besöker platsen.
Användning av energieffektiva ljuskällor är viktig. Ett styrsystem bidrar också 
till en energisparande lösning. 
Där ett jämnt ljus med högre ljusnivå behövs används metallhalogen för t ex 
parkarmaturer och strålkastare för allmänljus. För integrerad belysning eller 
belysning för mindre ytor och objekt föreslås LED som har kompakt storlek 
och är lätt att styra.
Integrerad belysning används strategiskt för att förstärka arkitekturens och 
landskapsarkitekturens karaktär. Textilt uttryck är ett viktigt tema och belysnin-
gen kan framhäva detta.

Strandpromenad och parkstråk
För allmänbelysning längs strandpromenaden används ca 6m stolpar med 
armaturer med metalhalogen och indirekt ljus för att ge ett jämnt och mjukt 
ljus. På några stolpar monteras strålkastare för att belysa träd.  Parkstråket 
längs ån belyses på samma sätt. Här ska befintliga parkarmaturer bytas ut till 
samma typ av parkarmaturer som finns på strandpromenaden.

Kafétorget
Trämuren på Kafétorget belyses med en integrerad linjär LED armatur. Den 
lyser inifrån genom planken och skapar en mysig och behaglig atmosfär för 
kafébesökarna.
Integrerad belysning i trädäcket och de triangelformade sittplatserna förstärker 
plankens olika läggningsriktningar. De placeras ut här och där och gör ett 
lekfullt inslag. 

Aktivitetsparken
En ca 6m stolpe med strålkastare med en metalhalogen ljuskälla placeras 
ovanför trappan för att belysa sportytan. Strålkastarna ger ett jämnt ljus med 
en tillräcklig ljusnivå för platsens funktion. 
En strålkastare monteras på fasad för att belysa ytan med de triangelfor-
made kullarna. Muren mot rampen till övre parkeringen belyses med mark-
strålkastare för att markera entrén till byggnaden.

Fickparken
Strålkastare monteras på väggen på 6m höjd eller högre för att ge allmän-
ljus på torget. Klätterväxter får ljus från antingen strålkastare på väggen eller 
markstrålkastare. Denna belysning accentuerar en av platsernas vertikala 
ytor. Eventuell markstrålkastare används för trädbelysning där det är för långt 
från strålkastare på parkstolpar längs promenaden.

Takträdgården
Integrerad belysning bakom perforerade väggar ger ljus till klätterväxter 
bakifrån och skapar en vacker silhuett effekt och en intim atmosfär. Mark-
strålkastare belyser träd och lyfter fram den frodiga miljön.
En dekorativ pollararmatur kan med fördel användas på gångstråket för att 
öka trivseln på denna gård där det finns mindre risk för vandalisering.  Pol-
laren ger ett behagligt ljus på låg nivå och skapar rytm längs stråket och 
vegetationen. 
Reflekterande material kan hängas på vajer över växthuset för att få en 
glittrande effekt med artificiell belysning på kvällstid, och dagsljus på dagtid.

Fasader 
Undersidan av balkongerna och sockelvåningens väggar belyses med inte-
grerade linjära LED armaturer i balkongernas undersida. De ger ett mjukt slä-
pljus som ger en varm och välkomnande känsla och skapar en lång ljuslinje 
som löper längs hela gatan. Ljusa vertikala ytor ökar känslan av ett definierat 
rum och gör platsen känns tryggare.

ENERGIBALANS
Värmeundercentral kan vara gemensam för de olika huskropparna (en för 
hus 1-3 och en för hus 4-5). Om det blir olika föreningar kan de dela på sam-
ma värmeundercentral och driftsättningen bör kunna ske i etapper. Värmeun-
dercentral bör vara i storleksordningen ca 25 kvm vid FX-system och något 
mindre vid FTX 15-20 kvm. Det beror på att man behöver ha värmepumpar 
och ackumulatortankar i värmeundercentralen med FX-system. Fläktrummen 
placeras i anslutning till varje trapphus. Dessa kan slås ihop med värmeun-
dercentral där det är lämpligt. Schakt uteluft- och avluftskanaler dras med 
fördel i trapphuset då fläktrummen placeras i någon av de nedre våningarna.
 
Byggnadens specifika energianvändning har bedömts till ca 55 kWh/
m2Atemp,år (48 kWh/m2BTA,år). Den skall jämföras med kravet i BBR19 
som är 90 kWh/ m2Atemp,år. U-medelvärdet uppgår i bedömningen till 0,38 
W/ m2,K. Det värdet skall jämföras med kravet i BBR19 som är 0,4 W/ m2,K.
I bedömningen förutsätts FTX-ventilation och fjärrvärmeanslutning samt extra 
investeringar för effektiv elanvändning av fastighetsel och energieffektiva 
fönster (U<1,0 W/ m2K).
 
Vår bedömning är att 55 kWh/ m2Atemp,år är en realistisk målnivå för pro-
jektet. Förslagets stora glaspartier mot den vackra utsikten vilket ger stora 
mervärden åt byggnaden. Förslaget omfattar heller inte extra investeringar i 
solfångaranläggning.
För att nå programmets 40 kWh/ m2Atemp,år kan följande scenario betän-
kas:
Minskad fönsterarea på sydfasaden (ca 5 kWh/m2Atemp,år)
Solfångare till tappvarmvattensystemet (ca 10kWh/m2Atemp,år)
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ETTA

TVÅ

TREA

FYRA

FEMMA

SEXA

BUTIKSLOKAL

2100 m2
1420 m2
110 m2
0,73

BTA 
BOA
LOA
BOA+LOA/BTA

HUS 1

SEXA 
FEMMA 
FYRA 
TREA 
TVÅA  
ETTA 

TOTALT 18 LÄGENHETER

3040 m2
2200 m2

0,72

BTA 
BOA

BOA/BTA

HUS 2

FYRA 
TREA 
TVÅA  
ETTA 

TOTALT 29 LÄGENHETER

2060 m2
1360 m2
87 m2
0,70

BTA 
BOA
LOA
BOA+ LOA/BTA

HUS 3

FYRA 
TREA 
TVÅA  
ETTA 

TOTALT 17 LÄGENHETER

2480 m2
1790 m2
110 m2
0,76

BTA
BOA
LOA
BOA+LOA/BTA

HUS 4

SEXA 
FEMMA 
FYRA 
TREA 
TVÅA  
ETTA 

TOTALT 21 LÄGENHETER

2850 m2
2060 m2
110 m2
0,76

BTA
BOA
LOA
BOA+LOA/BTA

HUS 5

SEXA 
FEMMA 
FYRA 
TREA 
TVÅA  
ETTA 

TOTALT 24 LÄGENHETER

10 st
6 st
5 st
8 st

1 st
2 st
2 st
5 st
2 st
6 st

1 st
3 st
3 st
5 st
3 st
6 st

1 st
4 st
4 st
5 st
4 st
6 st

5 st
5 st
3 st
4 st

TOTALT
BTA 
BOA 
LOA 
BOA +LOA /BTA

SEXA 
FEMMA 
FYRA 
TREA 
TVÅA 
ETTA 

TOTALT 109 LÄGENHETER

12500 m2
8800 m2
420 m2
0,74

3 st - 2%
9 st - 8%
24 st - 22%
26 st - 24%
17 st - 16%
30 st - 28%

RADHUS 5 Rok

BTA 
BOA

BOA/BTA

13 st - 100%

2020 m2
1632 m2

0,81

KVARTERET ANKARET

TOTALT 13 LÄGENHETER

ETAPPER
Vi föreslår att man börja bygga närmast å-mynningen då denna  ligger när-
mast staden. Med hänsyn till uppdelning i byggnader skulle antalet etapper 
kunna vara fem men vi vill föreslå tre etapper då de offentliga platserna är tre 
och dessa då kan färdigställas parallellt med bebyggelsen. 

Med den fem olika byggnaderna ges även möjlighet till varierade upplåtelse-
former även inom etapperna (1 och 2). En viktig fråga att hantera i det sam-
manhanget är förvaltnignsansvaret för taktträdgården som kommer att brukas 
av alla boende.

Etapp 1 
Hus 1 och Hus 2 och Kafétorget samt Promenaden och Strandzonen.
Hus 1 occh Hus 2 ritas av olika arkitektkontor.

Etapp 2 
Hus 3 och Hus 4, Fickparken och Takträdgården

Etapp 3
Hus 5 och Aktivitetstorget.

Etapp Ankaret
Kv Ankaret utgör en egen etapp som om genomförs parallellt med etapp 1

SAMVERKAN
Vi tror att det finns mycket att vinna på viss samordning mellan fem husen 
utformning. Att studera vidare är vad som  utvecklas gemensamt för byg-
gnaderna och vad som är unikt för varje byggnad. Beroende på variationen i 
utformning skulle delar bl a som stomsystem, tekniska system och trapphus 
utvecklas som en gemensam plattform för rationell projektering och byg-
gnation, medan designkritiska delar som fasader och bostadsutformningen 
utvecklas fristående. 
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101 P-platser

Dubbelriktad cykelväg 3m
Gång och enkelriktad angöring 4,6m

Entrézon 2m

220 P-platser

LOGISTIK

Trafiklogistik
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Massivträ element som bärande stomme

Visionärt och ekologiskt hållbart - Alingsås nya trästad!!

Martinsson element 1,2 X 12 m
3, 5 eller 7 skikt - 70-170 mm

KLH/Fristads element 3 X 16 m

Hög grad av prefabricering

Prefab badrum

Halverad byggtid

Hög bärförmåga i relation till vikt

6-8 våningar

109 lägenheter i 5 byggnader  - Ca 8840 boa totalt

Byggkostnad 22-28 tkr/kvm boa

Försäljningskostnad 35  tkr /boa

• Avlopp

• Ventilation

• El

• Sprinkler

Installationer
Installationer i golv
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