Bronsdalen 2.0

vision

Övergripande idé

1

Bygg och förtäta på stadens
redan ianspråktagna ytor

2

Infrastrukturen ska utgå
från fotgängare, cyklister
och de som åker kollektivt.

3

Utveckla och möjliggör
för nya boendeformer
och bygg mer i trä!

Typbostad - sektion
Europas högsta flerbostadshus i trä är
ett utmärkt exempel på högutnyttjande
av mark som redan är ianspråktagen.
Tack vare husets storlek ryms både
olika upplåtelseformer, däribland en
byggemenskap, och tekniskt avancerade
lösningar. I huset finns lägenheter i olika
storlek med flexibla planlösningar. En
mängd takterrasser med odlingar och
bikupor finns och fasaderna kläs med
solpaneler.

I bottenvåningen finns en restaurang
som även är en bokal då den drivs av
personer som också bor i huset. Där
finns även återvinning och återbruksrum
samt delningsrummet med cykelpool och
verktyg. Källaren nyttjas för teknik och
fiskodling!

7. Odling och koloni-

4. Ett centrum
1. Stora, öppna dagvatten-

lösningar som samlar upp
regnvattnet bidrar till både
en social och ekologiskt hållbar miljö. Topografin gör att
det naturligt bildas en sjö och
skapar ett myllrande djurliv.
Skogen aktiveras med grill,
vindskydd och lekplatser och
vattnet med strandpromenad
och husbåtar.

2. Mobilitet! Bilfria

Typbostad - läge
I industri- och
sällandaglighandelsområdet
som omvandlas, direkt intill den
nya dammen som skapats av ett
öppet dagvattensystem, ligger
Europas högsta flerbostadshus i
trä. Närområdet präglas av socialt
och ekologiskt liv vid dammen med
botanisk trädgård, biotoper och
platser för umgänge.

bostadsområden med
parkeringshus i utkanterna där man kan
ställa bilen och byta
till exempelvis cykel.

3. Spårvagn förbinder

stadsdelen med angränsande områden. Förläggs
i grön allé som även kan
hantera dagvatten.

präglat av småbutiker underlättar
en bilfri stadsdel.
Förtätning sker
genom påbyggnad
av befintliga hus.

område med café skapar
en naturlig mötesplats för
de boende i flerbostadshusen och närliggande
radhusområde. Interaktion,
rekreation och närodlat!

8. Botanisk trädgård

med forskning och undervisning. Förskolan
tvärsöver gatan är ofta
på besök.

9. Industri- och sällandaglighan-

delsområdet utvecklas med nya
bostäder ovanpå befintliga verksamheter. Bebyggelsen präglas av
miljömedvetenhet och innovation
samt utgörs av bland annat Europas högsta flerbostadshus i trä
och radhus ovanpå sällandaglighandel.

5. Super Cycle

Highways underlättar för cykeln som
pendlingsfordon

6. Badstrand med

servicehus + kallbadhus. Hiss överbrygger
nivåskillnad och löser
tillgänglighet för alla.

10. Befintliga villaom-

råden ska kunna förtätas och befintliga tomter
delas eller kan inrymma
flera bostäder.

