
Förslag 1
Förslagsställare:

HAMMARKULLETORGET

SKOGSTERRASSERNA

BOSTADSGÅRDEN

ÖSTRA PARKEN

TAKTERRASSEN AKTIVITETSHUSET

DE ÄLDRES INNERGÅRD

MINNENAS TAKTRÄDGÅRD

BADETTRAPPAN

NORRA PLATSEN

Ordmoln som sammanfattar de önskemål som framfördes  i projekt Maptionn-
aire 2017. Genomförda dialoger är ett värdefullt underlag för fortsatt arbete.

Karnevalen är sedan 1974 en årlig tradition i Hammarkullen och en riktig  upp-
levelse - för alla. 

funktioner

bostäder

folkhogskola

aktivitetshus

kommerciell

matbutik

ädreboende

vårdcentral

Äldreboende
I bostadshusens bottenvåningar erbjuds lokaler av varierande storlek. 
Mot Hammarkulletorget  nns café och restaurang med möjlighet 
för uteservering på sommaren. För blomsterhandlaren och frukt-
och grönsakshandlaren används en zon framför torgfasaden för att 
ställa ut varor dagtid. Mot de båda stråken kan man hitta frisörer, 
nagelsalong, fotvård, presentaff är, kemtvätt och skrädderi, mindre 
gym, cykelverkstad och en leksaksaff är. 

Vårdcentral
Äldreboendet nås från den mer privata innergården där man möts 
ett gemensamt utrymme där anhöriga och boende kan ses och även 
kan ta en pratstund på gården. Vårdboendet är disponerat i en L-form 
med gemensamma ytor emellan. Rummen har utsikt mot gården eller 
mot det nedre torget där det också är liv och rörelse under stora delar 
av dygnet. En större takterrass ovanpå vårdcentralen ger möjlighet 
för en  kastund i solen eller odling i varierande omfattning. Utmed 
norr fasaden  nns en smalare terrass där man också kan vistas 
tillsammans.
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mosaik: funktioner
Vy mot sydväst över Hammarkuleltorget med den föreslagna bebyggelsen.
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Illustrationsplanen visar hur 
Hammarkulletorget och de 
omgivande platserna skulle 
kunna se ut i framtiden.

Bild mot nordost. Bilden är ett fotomontage som visar ungefär hur torget 
skulle kunna se ut i framtiden. På nya Hammarkulletorget finns många 
olika typer av sittplatser; i sol och i skugga. Här finns plats för dem som 
vill synas liksom för dem som bara vill vara. Här finns trädgrönska och 
blomsterprakt. Det finns också en större upphöjd gräsyta för lek och vis-
telse med sköna möbler för häng. Vid regn tas vattnet om hand på flera 
olika sätt och bildar ett positivt element på platsen. Torget har plats för 

utställningar och events liksom för andra nya verksamheter. En grusad 
yta är förberedd för torghandel eller loppis. Här finns uteserveringar 
och ytor för boule och andra aktiviteter. Vid torgets norra sida finns en 
scen och terrasser för lek och vistelse. Utformningen sätter ramar av hög 
kvalitet där många olika funktioner kan samspela. Torget är utformat för 
att ge stor frihet för Hammarkulleborna att lägga till och utveckla och på 
så sätt göra torget till ännu mera hemma.  
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Fasader från öst. Från vänster i bilden ser vi baksidan av allaktivitetshuset, ett bostadshus i brunrött, ett bostadshus  
i gråblått, ett träfärgat äldreboende med matbutik under. Bakom äldreboendet sticker vårdboendet fram i rostrött. 

Fasader från söder. Från vänster i bilden ser vi det befintliga huset Hammarkulletorget 62 med Folkets 
Hus (i vitt), två ny bostadshus och längst åt höger det nya Aktivitetshuset.

N

Tessella

Nya årsringar, nya tidsavtryck, att förfina 
och förädla. Ett antal befintliga och nya 
stråk, platser och funktioner bildar tillsam-
mans en ny helhet. En mosaik av lösningar 
som ger nya upplevelser för alla.

Hur gör vi Hammarkulletorget ännu härligare?
Detta är den övergripande frågan för detta uppdrag 
som har syftet att ta fram ett rikt material med idéer för 
utvecklingen av Hammarkulletorget i framtiden.

Det innebär ett stort förtroende att få vara med och 
utveckla en plats och en livsmiljö som är essensen av 
hemma. En viktig vägledning är att vackra stadsrum som 
stödjer stadens liv inte behöver kosta mer att bygga.

Byggstenar skapar tillsammans en ny helhet
Vårt förslag, Tessella, bygger vidare på Hammarkul-
letorgets många kvaliteter. Förslaget innebär att nya 
årsringar läggs till de befintliga. Att vår tid lämnar av-
tryck på platsen på ett sätt som förädlar det som redan 
finns. 

En rad funktionellt sammansatta stråk, platser och 
funktioner bildar en mosaik av lösningar och ger nya 
upplevelser i Hammarkullen. Många byggstenar, både 
befintliga och nya, skapar tillsammans en helhet utan 
överlappningar eller mellanrum. En ny viktig del av 

Hammarkullen vävs in i den befintliga strukturen. Resul- 
tatet är känslan av att vara ännu mera hemma.

En plats och två stora stråk
Tessella bygger vidare på och förstärker Hammarkul-
lens två stora stråk; Hammarkullestråket i nord-sydlig 
riktning och Karnevalsstråket i öst-västlig riktning. 

Hammarkulletorget ligger i skärningspunkten mel-
lan stråken får en starkare betydelse som stadsdelens 
naturliga centrum och nav. 

Hammarkulletorget får fler funktioner
Vi har förstärkt Hammarkulletorgets rumsliga kvaliteter 
genom nya väggar varav tre består av byggnader och 
den fjärde av Hammarkullens skogsbacke. Torgets olika 
delar och funktioner bildar en helhet med nya värden. 

Balansen mellan de gröna och de hårdgjorda ytorna 
på torget är viktig för att möjliggöra för olika använd-
ningar liksom för att skapa ett bra uterum under årets 
alla dagar. Ett gemensamt golv håller samman torget 
från kant till kant med mindre variationer i markbe-
läggningen. 

Hammarkullestråket förlängs norrut
Hammarkullestråket utgör den viktiga nordsydliga 
kopplingen genom centrum. Stråket förbinder Ham-
markullestationen och med de nya busshållplatserna 

VOLYMSTUDIE MED DE NYA BYGGNADERNAS INNEHÅLL

i norr. Stråket är det urbana och kommersiella stråket 
i centrum, med möjlighet till små affärslokaler längs 
med båda sidor. Verksamheterna ger både liv och rö-
relse till stråket vilket bidrar till ökad trygghet.

Karnevalsstråket får starkare identitet
Karnevalstråket i öst-västlig riktning karaktäriseras av 
grönska och ett mjukt böljande formspråk som för tan-
karna till dans. 

Den böljande markbeläggningen föreslås sträcka sig 
längs stadsparken i väster fram till Aktivitetshuset öster 
om torget. Karnevalssymbolerna i stråket återfinns i 
hela stråkets längd. Symbolerna bidrar till att förstärka 
identiteten i hela stadsdelen och gör det också lättare 
att orientera sig till torget och stationen.

Norra platsen blir en till framsida
I centrumets norra ände skapas en plats vid badet och 
den nya busshållplatsen. Den nya byggnaden rymmer 
bland annat livsmedelsbutik, äldreboende och åter-
brukshus. Genom byggnaden skapas en ny tillgänglig 
koppling som överbryggar höjdskillnaden mellan Ham-
markulletorgets nivå och den norra platsens lägre nivå. 

Bostäder ger ögon på gatan
Bottenvåningarna mot torget, stråken och den nya 
platsen i norr är aktiva med lokaler och entréer till bo-

städer. Bostäder mot alla sidor ger ögon på gator och 
platser. 

Stadsdelen får ett mer sammanlänkat gatunät med 
upprustade gång- och cykelstråk samt en ny bussgata 
och en ny busshållplats. Flera mindre och komplet-
terande kopplingar öppnas upp för gångtrafikanter. Det 
innebär starkare flöden av människor över större delen 
av dygnet, månaden och året. Tillsammans med nya 
funktioner ökar detta antalet rörelser i stadsrummen 
och därmed trygghet och trivsel.

Nya funktioner kompletterar de befintliga
En viktig del av förslaget är att både tillföra nya funk-
tioner och verksamheter samtidigt som de befintliga 
vårdas och tas om hand. Vårdcentral, äldreboende, 
apotek och tandläkare skapar ett starkt hälsokluster. 
Lokaler för föreningar och aktiviteter skapar synergier i 
samma byggnad som folkhögskolan. Livsmedelsbutiken 
och handeln i bottenvåningarna förstärker varandra. 

Välkommen till Hammarkullen! 
Platsens identitet bygger i stor utsträckning på en öp-
penhet mot världen och Hammarkullebornas förmåga 
att kontinuerligt inkludera nya människor i denna 
process. Tessella bygger vidare på en tradition av iden-
titetsbygge och samhörighet som går tillbaka till Ham-
markullens födelse som stadsdel. 

funkia


