
Intresseanmälan för att förvärva mark och bygga bostäder i Södra Hallsta vid Rönninge Centrum
2017-09-01



2

SÖDRA HALLSTA
2017-09-01

”Parkslingan”
Ett urbant mellanrum som 
omfamnar områdets gröna kärna

”Skogshusen”
Den småskaliga strukturen 
möter naturområdet

Salemsvägen

Liv och stadsmässighet
Salemsvägens ”Stadshus” skapar en urban 
karaktär som levandegör gatan

”Byn och Parkhusen”
Ett småskaligt myllrande 
parkkvarter i hjärtat av området 

en småskalig stad med närhet till naturen

Grön port till området
Entrén till området 

accentueras med grönska

PENDEL
400 m

Aktivt & pedagogiskt
En förskola som uppmuntrar till 

utomhuslek och pedagogisk odling i 
det egna växthuset på taket

Social hållbarhet
LSS-boende i kombination 

med hyresrätter

I RÖNNINGE PARKSTAD står hållbarhet och gemenskap i centrum, i ett 
naturnära område med urbana influenser. En tydlig och lätt överskådlig 
struktur skapas med hjälp av en trädkantad gatuslinga som löper genom 
området. I gatuslingans periferi finns varierade typer av byggnader 
anpassade till den omgivning de möter; stadsmässiga huskroppar 
mot Salemsvägen och småskaliga radhus mot naturområdet. Centralt i 
området, skyddat från trafiken, har vi skapat en småskalig bebyggelse med 
låga flerbostadshus som har lånat sin typologi av de kringliggande villorna. 
Mellan tre och fyra våningar och fritt placerade bildar de dynamiska rum i 
möten sinsemellan där gångstråk, gränder och gårdar uppstår. 

Stadshusen längs Salemsvägen har en urban karaktär med tegelfasader 
och tydligt stadsmässigt gaturum. 
Parkhusen återfinns i kvarterets gröna kärna  - områdets hjärta. Dessa 
präglas av småstadens skala och är försedda med gemensamma 
takterrasser för social samvaro. Det centrala parkområdet betonar 
gemenskap genom tät bebyggelse i varierande höjder från tre till fyra 
våningar med hemtrevliga gårdsrum som uppmuntrar till lek och möten 
med grannar. 
Skogshusen består av radhus i två våningar med inredd vind,  takterrasser 
och trädgårdar vackert belägna intill naturområdet. 
Förskolan ligger i kvarterets nordliga del och är starkt integrerad med 
naturen. Taket består av sedum och är anpassat för utomhuslek. På 
taket finns även förskolans växthus som nyttjas till pedagogisk odling 
och lärande. I skogen precis ovan förskolan anläggs en dansbana, något 
som en gång i tiden fanns i området. På så sätt kan förskolans ytor och 
parkeringsplatser även nyttjas under förskolans stängda timmar.

Taklandskapet i kvarteret levandegörs med varierade volymer och 
materialval som förstärker områdets karaktär. Taken förses med gröna ytor 
och solceller för dagvattenfördröjning och energiutvinning.  De indragna 
våningarna förses med generösa takterrasser, liksom förskolans tak som 
består av ett grönt tak med växthus för utomhuslek och pedagogisk 
odlingsmöjlighet.

Bottenvåningarna längs Salemsvägen har genomgående trapphus och 
uppglasade lokaler för verksamheter och service så som föreningslokaler, 
tvättstugor och uppglasade cykelförråd med cykelverkstad. De 
uppglasade lokalerna skapar ett livfullt och tryggt gaturum då de bidrar 
med aktivitet och sociala ögon i området under stora delar av dygnet. 
Med lättillgänglighet till den egna cykeln och cykelverkstad blir det lättare 
att välja cykel framför bil. 

De gemensamma gårdsytorna mellan parkhusen planeras för 
gemensamma gröna mötesplatser som uppmuntrar till fri lek, grillning 
eller picknick etc. Genom stadsdelen går parkgatan, en gåfartsgata med 
marksten, trädplantering och kantstensparkering som öppnar för sociala 
möten och interaktion. Parkhusen omges av parkslingan som skapar 
ett urbant mellanrum och omsluter parkhusen i områdets gröna kärna. 
Gröna kopplingar till naturen finns genomgående i området i form av 
siktlinjer och passager mellan radhusen med gångstråk till omgivande 
naturområden. Parkeringar i området utgörs av kantstensparkering, gröna 
parkeringsytor i armerat gräs samt parkeringsgarage under stadshusen 
vid Salemsvägen.

Vi föreslår att områdets västra gräns flyttas något för att möjliggöra plats 
för ytterligare fyra radhus.

RÖNNINGE PARKSTAD

Stadshusen SkogshusenParkhusen Förskola
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KONCEPT

HUSTYPER
FÖRSKOLA

2 vån
grönt tak & växthus

RADHUS
2 vån + vind

takterrasser och 
privata uteplatser 

PARKVILLA
3+1 vån

takterrasser 

PARKVILLA
3+1 vån
4+1 vån

takterrasser 

LAMELLHUS
5 vån

takkupor  

LAMELLHUS
5 vån

takkupor
underbyggt garage   

LAMELLHUS
4+1 vån

sedumtak och solceller
delvis underbyggt garage  

P

P

P

P
P

P

P

LEVANDE BOTTENVÅNINGAR VARIERADE UPPLÅTELSEFORMERVARIERAT TAKLANDSKAP PARKERING

EN PALETT AV TYPOLOGIER EN TYDLIG GATUSTRUKTUR SAMMANKOPPLANDE GÅNGSTRÅK GRÖNA KOPPLINGAR

Bottenvåningarna mot Salemsvägen är transparenta med 
utrymmen för lokaler och ett aktivt föreningsliv. Övriga 
bottenvåningar förses med bostadskomplement så som 
tvättstugor och cykelrum görs synliga bidrar till gaturummets 
liv. 

Parkeringen integreras i områdets gatustruktur huvudsakligen 
som kantstensparkering och gröna P-platser i armerat gräs. 
Markparkeringen kompletteras med ett underbyggt garage i 
hyreshusen.

Taken levandegörs och aktiveras med takterrasser, odling och 
växthus. Rönnninge Parkstad har en tydlig hållbarhetsprofil 
som förstärks med såväl solceller som gröna tak i sedum. 
Förskolans tak samnyttjas som dansbana på  kvällar och 
helger.

Stadshusen mot Salemsvägen har en urban karaktär och 
formar en tydlig gata
Parkhusens myllrande småskalighet utgör områdets hjärta
Skogshusens småskaliga radhus kopplar kvarteret till den 
omgivande naturen
Förskolan är ett med naturen med grönt sedumtak, växthus 
och en ny dansbana som kan nyttjas av områdets invånare

Hyresrätter
Bostadsrätter

Äganderätter
Förskola

LSS + Hyresrätter

Salemsvägen ges en urban karaktär som levandegör gatan. 
Släpp mellan huskropparna bryter ner skalan och öppnar upp 
för multipla entréer in i området.
Parkslingan omfamnar områdets gröna hjärta
Bygatan utgör ett sammankopplande gångfartsstråk för 
sociala möten och interaktion

Nya och befintliga rörelsestråk länkas samman och 
levandegör området med en genomströmning av människor 
i alla riktningar.

Kopplingen till det omgivande naturområdet bevaras genom 
tydliga sikt och rörelsestråk
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GESTALTNING

FASAD MOT SALEMSVÄGEN

RADHUS Varierad bebyggelse från Salemsvägen Ett parkkvarter i hjärtat av områdetRadhusens småskalighet längs Parkslingan

1:500

1:500

MATERIALPALETT
Ljust tegel 

Detaljer i kortenstål
Mörkgrått tegel

Detaljer i grått och svart stål
Rödskiftande tegel

Detaljer i mässing och grå plåt
Brunt tegel

Detaljer i svart stål och plåt
Beiget tegel

Detaljer i svart stål och plåt
Grå plåtfasad

Detaljer i guldgul plåt
Ljusgrått tegel

Detaljer i silverfärgad aluminium
Rödbrunt tegel 

Detaljer i kopparliknande plåt
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HÅLLBAR LIVSSTIL

goda gärningar för en hållbar livsstil

Återvinning

Energianvändning

Social interaktion

DEEDS  

Takterrasser 
med odling

Parkslingan

Dansbana

Växthus Bygatan
Solpaneler på 
sedumtak

Hållbarhetskonceptet möter framtidens vision om 
energieffektivitet, miljömedvetenhet samt lyfter ett gott 
socialt klimat med engagemang och social hållbarheten. 
Området planeras certifieras i enlighet med Miljöbyggnad 
Silver. Material har valts utifrån hållbarhetsaspekter där 
miljömedvetna material som trä och tegel har använts 
flitigt. Trä är ett förnyelsebart material som binder CO2 
medan tegel är naturmaterial som är ett långsiktigt smart 
alternativ utan krav på underhåll.

Solceller och sedum på taken främjar energieffektivitet och 
dagvattenhanteringen samt upprätthåller grönytefaktorn i 
området. Sedum och odlingar på takterrasserna bidrar med 
ekosystemtjänster genom bland annat biologisk mångfald, 
pollinering och dagvattenfördröjning. 

Innovativa avfallssystem med fast eller mobilt sopsug och 
återvinningsstationer i området ger goda förutsättningar 
att hjälpa till och värna om miljön redan hemifrån. Det 
finns gott om cykelparkeringar i kvarteret och cykling 
uppmuntras genom generösa och lättillgängliga cykelförråd 
med tillhörande cykelverkstad vilket gör det lätt att välja 
cykel framför bil.

På samma vis som en by med gränder och torg, präglas 
Rönninge Parkstad av tät och småskalig bebyggelse. 
Närheten till grannarna bygger upp en känsla av samhörighet 
och gemenskap oavsett var i området du bor. 

För att skapa en socialt hållbar stadsdel erbjuds en mix av 
lägenhetstyper och upplåtelseformer. Individer med olika 
socioekonomiska bakgrunder har möjlighet att bosätta sig 
i samma område och även stanna i området genom livets 
olika skeden och förändrade livsförutsättningar. 

De uppglasade lokalerna mot Salemsvägen skapar ett 
livfullt och tryggt gaturum då de bidrar med aktivitet och 
sociala ögon på platsen. Här ges även möjlighet för lokala 
föreningsverksamheter att husera. Vi avser särskilt engagera 
oss för att tillsammans med det lokala föreningslivet göra 
det möjligt för ungdomar att mötas i någon av lokalerna.  
Särskilt för unga tjejer finns det ett behov av mötesplatser 
på deras villkor.    

Längst i väster i området återfinns ett LSS-boende som 
inhyses i bottenplan i ett hyreshus för att inkludera och 
integrera olika typer av boendeformer inom samma hus. 

Vi avser även arbeta med en digital plattform för att 
ytterligare uppmuntra till en hållbar livsstil tillsammans 
med företaget DEEDS. DEEDS är en mobilapplikation som 
fungerar som en modern social plattform för att stötta och 
inspirera användaren till en mer klimatsmart och hållbar 
livsstil, t.ex. genom sociala utmaningar och coachning i 
appen. Ett digitalt verktyg där den samlade insatsen kan ge 
avtryck i närmiljön och belysa de gemensamma handlingar 
som bidrar till ett klimatsmart boende och leverne. I 
plattformen används s.k. spelifiering/gamification för 
att skapa incitament till t.ex. ökad återvinning, minskad 
energianvändning och ökad social interaktion.
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SITUATIONSPLAN & NYCKELTAL

1:2000

Salem
svägen

Parkslingan
Förslag till ny 

fastighetsgräns

Garage

Bygatan

PARKERING
P-tal för bil i enlighet med kommunens p-norm
P-tal för cykel är 2,5 per lägenhet för flerbostadshus

30 st
30 st

24 st

211 st 712 st

95 st 288 st

56 st 400 st

Förskola

Radhus

Flerbostadshus
i garage

Flerbostadshus
markparkering

TOTALT

BEBYGGELSE

TOTALT

LÄGENHETER ca 284 st
RADHUS 30 st
BTA 23 497 m2

5 877 m² 31 %
100 %

69 %12 970 m²

3 450 m²

1 200 m²

Äganderätt

Bostadsrätt

Förskola

Hyresrätt inkl. LSS



7

SÖDRA HALLSTA
2017-09-01

FLYGVY
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VY FRÅN SALEMSVÄGEN
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• Sveriges första Plusenergihus i flerbostadshus
• Projektet omfattar tre byggnader med 4-6 våningar, i ett mycket attraktivt läge i nya Kajstaden i 

Öster Mälarstrand i Västerås 
• Byggrätterna omfattar ca 8 650 BTA och en uthyrningsbar yta om ca 6 760 kvm
• Det beräknade antalet lägenheter uppgår till 121 med en genomsnittlig area om 60 kvm
• Forskningssamarbete med Mälardalens Högskola och Vinnova
• Nära samarbete med Västerås kommun beträffande social hållbarhet
• Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Guld
• Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten, hushållsel och värme
• Tillgång till elbil, bilboo och cykelpool
• Byggnaderna är under uppförande

KONTAKTPERSON

Ulf Edvardsson
Projektledare

Exploatering och tomrätter
Teknik- och fastighetsförvaltningen

Västerås stad

ulf.edvardsson@vasteras.se ARKITEKT: Alessandro Ripellino Arkitekter

REFERENSPROJEKT

KV. NEPTUN VÄSTERÅS


