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Glanshammar

Kartillustration: Programområdets läge i
Glanshammar och ungefärlig avgränsning,
schematiskt redovisad. I detta dokument
återkommer bl.a. namn på byggnader och
gatunamn. Nedanstående karta är tänkt att
underlätta för läsaren i lokalisering av de olika
platserna och byggnaderna.
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Inledning
Bakgrund

Redan under arbetet med framtagandet av
detaljplanen 1880-P630, vars syfte var att utöka
byggrätten för Glanshammarkiosken och
möjliggöra för uteservering mot torget, gjordes
skissförslag för ombyggnation av torget. Torget
har potential att fylla funktionen som den
centrala samlingspunkten i Glanshammar. Sedan
2011 har det funnits avsatta medel för att bygga
om Glanshammars torg. Olika gestaltningsidéer
har diskuterats genom åren och ärendet har bytt
handläggare flera gånger. Lokal förankring har
skett i flera omgångar med bland annat ICAhandlaren, ägaren till Glanshammarkiosken och
i den tidigare lokala nämnden. Synpunkter som
har kommit in har lett till att gestaltningen har
förändrats ett flertal gånger.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att utgöra
kommunikations- och beställningsunderlag
för genomförande av ombyggnation
av Glanshammars torg. Målet med
investeringsobjektet är att skapa en attraktiv och
trygg mötesplats för Glanshammar som lockar
människor i alla åldrar att använda platsen.

Uppdrag

Detta program redovisar förslag för hur
Glanshammars torg i Glanshammar i Örebro
kommun ska utvecklas med start 2018.
Programmet har sammanställts av Stadsbyggnad
Örebro på uppdrag av Programnämnden för
Samhällsbyggnad.

Omfattning och avgränsning

Projektet är avgränsat och omfattar en
helhet av park-, torg- och p-platsytor inom
fastighet Glanshammar 4:22. Även åtgärder
längs befintlig gång-och cykelväg innefattas i
detta program. Den planerad nya gång- och
cykelväg längs Gamla Arbogavägen ingår inte
i programmet men projekten ska samordnas
under genomförandet. Detta program redovisar
platsens förutsättningar, utformningsförslag
samt genomförande av föreslagen utformning.
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Tidigare
ställningstaganden
Utgångspunkter i gällande plandokument.

5

6

G L A N S H A M M A R S TO R G - T I D I GA R E S TÄ L L N I N G S TAGA N D E N

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplanen

Landsbygdsprogrammet

I förslaget till ny översiktsplan, som varit
på samråd och förväntas antas under
våren 2018 är Glanshammar utpekat som
kommunalbebyggelsekärna, d.v.s. tätort med
stor betydelse för kommunen. Dess ideella,
offentliga och kommersiella utbud är viktiga för
ett större omland.

I landsbygdsprogrammet för Örebro kommun
är Glanshammar utpekat som en av de viktiga
tätortskärnorna i kommunen med störst
serviceinnehåll och en viktig funktion som
mötesplats i sin del av kommunen. Funktionen
som kommunal kärna innebär att de är
samlingspunkter för offentlig och kommersiell
service vid sidan om Örebro tätort, de är viktiga
som lokala mötesplatser i ett större omland, har
starka kollektivtrafikförbindelser med Örebro
tätort och har en viktig funktion för människors
möjligheter att, oavsett ålder och socioekonomi,
bo kvar i sin hembygd. Därutöver är de viktiga
platser för in- och återflyttning till landsbygden.

Dessutom är Gamla Arbogavägen markerat
som huvudnät för cykel, kollektivtrafik samt
kommunalt transportsamband.

Detaljplan
Programområdet för Glanshammars torg
omfattas av detaljplan 1880-P630 från 2010
som reglerar markens användning. Detaljplanen
reglerar den övre delen av torget som park,
ytorna utanför ICA som torg samt parkeringen
som p-plats.
Glanshammarkiosken med tillhörande markytor
är reglerade som kvartersmark, handel. Det
finns större byggrätt för Glanshammarkiosken
än vad som idag utnyttjas vilket möjliggör en
utbyggnad i norr. Prickmarksytan i väst belägen
mot torgets övre del möjliggör för uteservering
som ska uppfylla det av Örebro kommun senast
antagna ”Kvalitetsprogram för uteserveringar”.

Glanshammar som kommunal bebyggelsekärna i
förslag till ny Översiktsplan

Det krävs inga detaljplaneändringar för att
uppnå investeringsprogrammets ambitioner
dock medför en eventuell framtida flytt av
Glanshammarkiosken en detaljplaneändring.

Kartutsnitt som visar på planlagd markanvändning
för platsen. Vita ytor = gatuändamål, gula ytor =
bostadsändamål och gröna ytor = parkändamål.
Bruna ytor = handel. De blåa linjerna markerar
plangränser.
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Förutsättningar

Redogörelse för torgets historia,
markägoförhållanden, teknisk försörjning och
miljöstörningar.
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Förutsättningar
Historik och kulturmiljö
Ortnamnet Glanshammar kommer av glan
som har betydelsen öppning eller ljusning
och hammar syftar på stenig höjd eller backe.
Glanshammars kyrka är en av länets största
kyrkor. Den byggdes troligen redan under
1000-talets slut. Miljön kring kyrkan kom från
medeltid och framåt att bli ett viktigt nav i
bygden. Ett s.k. sockencentrum utvecklades
kring kyrkan dit en rad viktiga funktioner och
verksamheter koncentrerades och är än idag
avläsbart i omgivningen kring kyrkan. Det
historiska sockencentrat i Glanshammar kom
med tiden att växa ut till en tätort genom villaoch radhusbebyggelse. Dagens centrumfunktion
i Glanshammar är fortfarande koncentrerad i
anslutning till kyrkan där torget som anlades
under 1970-talet har haft och har potential att
bli en viktig funktion som mötesplats.

•

Rester av äldre kyrkbyggelse kvar på bytomt
samt fornlämningar från yngre järnålder
och runstenar.

•

Medeltida silvergruva.

Riktintresset för kulturmiljö som angränsar till
torget norr om Gamla Arboga vägen utgörs av:
•

Kyrka med värdefulla inventarier såsom
medeltida skulpturer och målningar.

•

Klockstapel, f.d. sockenmagasin och f.d.
byskola.
Området kring Glanshammars kyrka utgör riksintresse
för kulturmiljö (markerat med brunt raster) och
angränsar till torget norr om Gamla Arbogavägen
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Flygfoto från 1939. Ungefärlig utbredning av dagens torg är markerat med orange linje. Platsen brukades på
den tiden som jordbruksmark. Bildkälla: Örebro läns museum / AB Flygtrafik
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Flygfoto från 1969. Glanshammar växer och flerfamiljsbostadshuset vid torget är uppfört sedan 1958. Ännu är
platsen för torget brukad som äng/jordbruksmark. Bildkälla: Örebro stadsarkiv

Flygfoto från 1989. Flerfamiljsbostadshuset vid torget är nu tillbyggt och inrymmer handel i bottenvåningen.
Även Glanshammarkiosken är uppförd och torget samt parkeringen anlagd. Bildkälla: Örebro läns museum /
Hans Bergman
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Teknisk försörjning
På torgytan finns inga större ledningsstråk
att ta hänsyn till. Ett antal elledningar finns
i torgets ytterkanter och kommer att behöva
kompletteras vid ändring av belysning osv
vid torgets ombyggnation. Två teknikskåp
vid Glanshammarkioskens södra kortsida
behöver flyttas för att förbättra vistelse- och
rörelseytorna på platsen.
VA-ledningar är lokaliserade längs parkeringens
östra sida. Ett antal dagvattenbrunnar finns
både på torgytan och parkeringen och bör tas
hänsyn till vid projektering och höjdsättning.
Med tanke på dagvattenbrunnarna på torget
finns anledning att misstänka att fler dagvattenledningar som inte är inmätta finns på torget.

Miljöstörningar
Kommunens bullermätningar visar att torget
inte störs av för höga nivåer av buller från
vägtrafik.

Ledningskarta visar VA-ledningarna som ligger i
parkeringens östra sida samt elledningarna som
ligger längs torgets kanter.

Drift och
markägoförhållanden
Allmän plats ägs av kommunen. Dock
är kommunen inte huvudman för allmän
platsmark. En gemensamhetsanläggning
är bildad för den allmänna platsmarken.
Glanshammars vägförening svarar för driften
och underhållet av den samma. I praktiken är
det Örebro kommun, Tekniska förvaltningens
parkavdelning, som genom avtal med
vägföreningen upphandlar och beställer skötseln
av allmän plats.
Den angränsande fastigheten Glanshammar
2:20, där Hagagården är belägen, ägs av
Örebro kommun. Glanshammar 2:17
ägs av Stadskronan Glanshammar AB.
Fastighet Glanshammar 4:153 på vilken
Glanshammarkiosken är belägen är en friköpt
tomträtt och ytorna kring kiosken ägs av
privatperson.

Bullernivåer längs Gamla Arbogavägen och
Eldvallagatan. Grön = 50 – 55 dBA, Gul = 55 – 60 dBA,
Orange = 60 – 65 dBA, Röd = 65-70 dBA.
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Analys

Analys och beskrivning av dagens situation vid
Glanshammars torg.
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Byggnader entréer fasader
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Analys
Glanshammars skola
Glanshammars kyrka 1:1
Glanshammars bygdegård 2:1,Glanshammars
skola, år 2003

Glanshammars bygdegård 2:1, Klockaregården
Glanshammar 5:1, Församlingshem

Glanshammar 2:20, Hagagården
Glanshammar 4:153, Glanshammarkiosken
Glanshammar 2:17, år 1958
Glanshammar 7:1, år 1952
Glanshammar 2:18, år 1972
Glanshammar 15:1, år 1955
Glanshammar 12:1, år 1953
Glanshammar 14:1, år 1955

Bebyggelse och verksamheter
Glanshammar 4:153

Fastigheten inrymmer den s.k.
Glanshammarkiosken där det idag bedrivs
restaurang och kiosk med bl.a. spelservice
m.m. Byggnaden ”vänder” sig mot parkeringen
och har sina entréer åt samma håll. I dagsläget
är sidan mot torget en tydlig baksida utan
öppningar i fasaden. Byggnadens placering
blockerar sikten mot entrén till ICA. Ägaren
till Glanshammarkiosken har uttryckt behov
av större lokalyta. Detaljplanen tillåter en
utbyggnad i en förlängning av befintlig byggnad
vid dess norra fasad. Ägaren har varit öppen
för olika alternativ, att antingen riva och bygga
nytt på annan del av torget eller att bygga ut
befintlig byggnad. I framtagandet av program
för investering har olika alternativa placeringar
av byggnaden studerats vilket redovisas på
sidan 19. För att byggnaden ska fungera bättre
på platsen behöver dess ”baksida” mot torget

utvecklas genom exempelvis förändring av
färgsättning och öppningar i fasaden.
Glanshammar 2:17

Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1958
och innehöll då flerfamiljsbostäder. Byggnaden
har därefter byggts ut i flera olika etapper och
inrymmer idag handel i bottenvåningen där
ICA är hyresgäst. Entrén till ICA är en för
Glanshammar viktig målpunkt och därav är
både innehållet i byggnaden och kopplingen till
torget central för folklivet på torget.
Övrig bebyggelse

Omkringliggande bebyggelse som ramar
in torget är vårdboendet Hagagården.
Glanshammars kyrka är synlig från torget,
likaså Klockaregården och församlingshemmet
norr om Gamla Arbogavägen. I omgivningen
kommer därefter närmast ett antal
flerbostadshus i söder samt en privat villa
belägen på en kulle i öster.
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1.

1. Glanshammarkioskens östra fasad med
entréer mot parkeringen.

2.

2. Glanshammarkioskens kortsida mot
söder skymmer entrén mot ICA.
3. Privat villa i öster.
4. Hagagården med flera entréer mot
torget.
5. Glanshammars kyrka.
6. Klockaregården, angränsar mot torget
norr om Gamla Arbogavägen.

3.

5.

4.

6.
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Torget kantas till stor del av häckar och buskar.
I norr och i väster har höga avenbokshäckar
släppts iväg i höjd och är idag uppåt 3-4 m
höga och gör sikten in på torget begränsad.
En del lägre buskar såsom rhododendron och
spirea m.m. finns också med i kantzonen. Den
begränsade insynen och överblickbarheten
mellan torget och dess omgivning skapar
otrygghet och behöver förbättras.

Gröna värden

Inne på torget finns två större gräsytor och
hårdgjorda ytor i ett kantigt formspråk.
Gräsytan vid Stenhuggaren är upphöjd med
knäckstensmur och spireabuskar skapar en
halvmåneform kring konstverket. Vid den andra
gräsytan finns en perennplantering i bristfälligt
skick, kantad av stenar. De hårdgjorda ytskikten
består av 30x30 betongplattor, vilka är i dåligt
skick och ett flertal är sönderspruckna.

Platsen har en grön karaktär att ta tillvara på
men med behov av att förfinas och utvecklas.
Ett flertal träd i gott skick utgör en fin
grundstomme och ramar in platsen. De flesta
träden är lönnar men även en stor hägg bidrar
med blomning på våren.

Fler funktioner för olika målgrupper måste
tillföras platsen för att dess vistelsevärden ska
öka. Idag finns få anledningar att stanna upp
eller vistas på platsen, det finns inte ens en
sittplats då bänkarna som tidigare fanns vid
torgets norra del är borttagna.

Gräsytor markerade i ljusgrönt, buskar i grönt, träd i
blått.

Torgets gröna karaktär och en stomme av träd som ramar in platsen.

Perenn- och buskplantering där ogräs har tagit över.

En av de häckarna som begränsar insynen på torget.
En stor lönn och en hägg skapar en stor grön volym
mot Gamla Arbogavägen.
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Topografi

Generell höjdsituation med en lägre nivå (lila),
och en högre nivå (ljusblå) som ligger ca +0,5 m
över den lägre nivån. Blå linje visar murar som tar
upp höjdskillnad. Grå linje visar höjdkurvor, 0,5 m
ekvidistans.

Arbetsområdets högsta punkt finns vid Gamla
Arboga vägen där sedan gräsytorna sluttar
nedåt torget och parkeringen. Det finns
en generell höjdskillnad mellan torget och
parkeringen på ca 0,5 m. Entréerna till ICA och
Glanshammarkiosken är belägna på den lägre
nivån. I dagens utformning tas höjdskillnad upp
av murar och en trappa. Murarna begränsar
möjligheten att röra sig mellan de olika nivåerna
mer än till ett fåtal passager och kan uppfattas
som barriärer. Murarna och trappan begränsar
tillgängligheten av platsen och skapar även
svårskötta ytor.
Murarna är på flertal ställen trasiga trots att
de lagats vid olika tillfällen. De har inte bara
använts för att ta upp höjdskillnaden utan även
som gestaltningsgrepp vid bl.a. den upphöjda
gräsytan kring Stenhuggaren.
I den framtida gestaltningen är det viktigt att
minska barriärverkan mellan nivåerna och att
öka tillgängligheten.

Sliten trappa upp till torget från parkeringen vid
Glanshammarkioskens kortsida

Mur tar upp höjdskillnad mellan torg och
parkeringen.

Mur vid torgets södra sida mot Glanshammarkiosken

Gångpassage ”bakom” torget i norr, kopplar
samman parkeringen med gång- och cykelvägen
utan att behöva röra sig över torget.
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Rörelse och målpunkter
De huvudsakliga målpunkterna kring
torget utgörs främst av entrén till ICA
och Glanshammarkiosken. Hagagårdens
entréer vetter mot torget väster om gångoch cykelvägen. På norra sidan av Gamla
Arbogavägen utgör skolan en viktig målpunkt.
Även kyrkan, församlingshemmet och
kyrkogården är målpunkter.
Gång- och cykelvägen längs torgets västra sida
är används av många för att förflytta sig inom
Glanshammar. Den kantiga utformningen
av torget och de få passagerna in och ut från
torget gör att det inte är naturligt att röra sig
över torget mellan olika målpunkter i området.
En smitväg genom buskarna i torgets norra
del har skapats av de som försöker gena från
övergångsstället över Gamla Arbogavägen på
väg mot entrén till ICA.
Den framtida utformningen behöver tillgodose
behovet av nya kopplingar mellan målpunkter
för att göra det naturligt att röra sig över torget.

Rörelser för främst fotgängare men även cyklister
(orange) och målpunkter (blå stjärnor).

Entrén till ICA är en viktig målpunkt för såväl bilister,
cyklister och fotgängare från hela Glanshammar
med omnejd.

Smitväg genom buskarna visar behovet av en
rörelseriktning tvärs över torget.

Busshållplatsen, skolan och pendlingsparkeringen
norr om Gamla Arbogavägen.

Från kyrkan, församlingshemmet och förskolan
saknas det en gen koppling mot torget.
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Trafik
Dagens parkering inom arbetsområdet rymmer
30 parkeringsplatser, varav en handikapps-plats.
Flertalet parkeringsplatser är inte uppmärkta
eller bristfälligt uppmärkta varför antalet platser
i praktiken snarare är ca 25 stycken. ICA och
Glanshammarkiosken är en viktig målpunkt
med relativt stort upptagningsområde även
utanför Glanshammar varpå många besökare
kommer med bil. Detta medför att parkeringen
ofta är fullbelagd vid rusningstid.
Hagagårdens parkering är förhyrd till dess
verksamhet. En pendlingsparkering finns i
anslutning till busshållplatsen på andra sidan
Gamla Arbogavägen, ca femtio meter från
torget och hundra meter från ICA-entrén.
Den kommande regionala cykelvägen som
planeras att byggas under 2018 ansluter till den
befintliga gång- och cykelbanan och avslutas vid
utfarten från Eldvallavägen.
Landsortsbussar längs linje 321, 322 och 323
stannar vid busshållplatsen norr om Gamla
Arbogavägen, ca 80 m från torget.
Biltrafik (lila linje), gång- och cykelbana (grön),
busshållplats (röd), parkering (blå)

Övergångsstället över Gamla Arbogavägen är en
viktig passage mellan exempelvis målpunkterna
skolan och torget/ICA.

Gamla Arbogavägen är den största
genomfartsgatan i Glanshammar. På fotot syns även
infarten till parkeringen.

Gång- och cykelvägen längs torgets västra sida.

Eldvallagatan sett från söder.
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Belysning med parkarmatur (grön) och gatuarmatur
(lila) samt elskåp (blå).

Belysning

En nyare parkarmatur ger ett starkt ljus vid gång- och
cykelbanan. Hagagården belysning syns till höger.

Dagens belysning är bristfällig. De höga
buskarna som kantar torget begränsar
ljusinsläppet från de omgivande
parkarmaturerna. Torget och gångstråket har
stort behov av belysningsåtgärder för att skapa
en trygg plats. Även belysningen av parkeringen
är bristfällig och platsen upplevs väldigt mörk.
Vid ombyggnation ses helheten över.

Parkeringen upplevs väldigt mörk, ett antal ljuskällor
lyser upp gången närmast fasaden mot ICA.

Konst
Vid torgets södra del finns ett konstverk
kallad Stenhuggaren. Konstverket är skapat av
konstnären Richard Brixel och består av Närkes
landskapssten Ekebergsmarmor och invigdes
på platsen 1979. Låga spireabuskar omger
konstverket, dessa kan med fördel tas bort och
en mer representativ miljö kring konstverket
kan skapas vid ombyggnation. Konstverket
är i gott skick men är i behov av rengöring.
Örebro kommun genom Konsthallen är ägare
av konstverket.

Richard Brixels konstverk Stenhuggaren i
Ekebergsmarmor blickar ut över torget.
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Alternativa placeringar av Glanshammarkiosken
I arbetet med torget har ett antal olika alternativ övervägts med en diskussion om den framtida
utvecklingen av platsen i olika etapper. Utgångspunkten har varit att överväga en omplacering av
Glanshammarskiosken för att på så sätt öka kontakten mellan torget och parkeringen och rama
in platsen på ett mer fördelaktigt sätt. Glanshammarkioskens ägares har varit öppen för både
alternativet att bygga ut befintlig byggnad eller att bygga en ny byggnad och riva den gamla. Nedan
redovisas de tre mest attraktiva alternativen. Stadsbyggnad har valt att gå vidare med befintlig
placering. Den lila rutan nedan bekräftar detta.
Placering i torgets sydvästra del

Placeringen av byggnad ramar in torget,
uteserveringens läge kan ge liv och rörelse
på torget och fortsatt närhet mellan
Glanshammarkiosken och ICA. Höjdskillnaden
mot parkeringen trollas bort med ramper och
släntplanteringar. Förlaget vänder baksidan
mot Hagagården och riskerar att ge en otrygg
passage mot gång- och cykelvägen. I alternativet
måste Stenhuggaren omplaceras. Alternativet
kräver detaljplaneändring.

Placering i norr mot Gamla Arbogavägen

Placeringen av byggnad ramar in torget och
får dessutom två ”framsidor” både mot Gamla
Arbogavägen och mot torget. Uteserveringen
i söderläge kan ge liv och rörelse på torget.
Höjdskillnaden mot parkeringen trollas bort
med ramper och släntplanteringar. Öppenhet
mot både parkeringen och gång- och cykelvägen
kan locka in fler på torget. Hagagårdens kontakt
med och utsikt över torget ökar. Alternativet
kräver detaljplaneändring och är i en framtida
situation möjlig att utföra utan större inverkan
på den föreslagna nya utformningen av torget.
Befintlig placering och utbyggnad

Byggnaden ligger fortsatt med baksidan
mot torget och skymmer sikten mot ICAentrén. Utbyggnaden av den befintliga
Glanshammarskiosken möjliggör en entré
mot torget och uteservering på torget vid den
i detaljplanen angivna plats. Höjdskillnaden
mellan torget och parkeringen och
Glanshammarskiosken överbyggs med hjälp av
trappor och ramper. Alternativet följer gällande
detaljplan och är därför genomförbar med en
snar tidsplan.
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Slutsatser av analys och ställningstaganden inför förslag
•

Platsen har ett tydligt historiskt sammanhang även om den inte alltid har varit ett torg.
Funktionen som samlingspunkt har varit viktig för bygden.

•

Glanshammarkiosken behålls i befintligt läge initialt, ombyggnationen av torget hindrar
inte en framtida utveckling där en ny situation med detaljplaneändring kan uppstå.

•

Ta tillvara på gröna element såsom gräsytor, lönnar och hägg. Den gröna karaktären
utvecklas.

•

Höjdskillnader löses så att de inte verkar som hinder och barriärer för rörelse eller sikt.

•

Fotgängares och cyklisters rörelser mellan målpunkter behöver ledas över torget istället
för runt torget.

•

Ombyggnationen av torget samordnas med utbyggnaden av gång- och cykelvägen längs
Gamla Arbogavägen.

•

Belysningen behöver bytas och ses över som en helhet.

•

Öka tryggheten.
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5

Förslag

Beskrivning av utgångspunkterna för hur programområdet kommer kunna förändras.
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Rörelse och
målpunkter

Rörelse och
målpunkter
opografi
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Förslag
Problematik och lösningar
Med utgångspunkt i analysen följer nedan ett
antal centrala utmaningar och hur de är tänkta
att lösas för att uppnå ett gott resultat vid
ombyggnationen av torget.
Rörelse och målpunkter

Idag: Utformningen av torgets ytor
understödjer inte naturlig rörelse över torget
mellan olika målpunkter.

Förslag: En ny huvuddiagonal över torget och
fler möjliga vägar in till kärnan av torget, som
blir en målpunkt i sig, gör det naturligt att röra
sig över torget.

Sikt

Topografi och tillgänglighet

opografi

Funktioner
Sikt

Idag: Murar och trappor skapar barriärer och
begränsningar för både sikt och rörelse.

Baksida/framsida

Funktioner

Förslag: Murar tas bort och grönytor släntas.
Ramper användas för att ta upp höjdskillnader
och gör platsen tillgänglig för alla.

Rörelse och
målpunkter
G L A N S H A M M A R S TO R G - F Ö R S L AG

opografi

opografi
Sikt
Sikt och trygghet

Sikt

Funktioner

Funktioner

Idag: Höga buskage hindrar insyn och
överblickbarhet av platsen. Torget är isolerat
såväl från gång-och cykelvägen, Gamla
Arbogavägen som från parkeringen. Detta är ett
problem för tryggheten, särskilt under mörka
timmar.

Förslag: Buskagen tas bort. Träd tillsammans
med låg markvegetation ramar in platsen men
ger samtidigt fri sikt in och ut från platsen i
ögonhöjd.

Baksida/framsida

Baksida/framsida

Framsida / baksida

Idag: Glanshammarkiosken vänder sina entréer
mot parkeringen, där även uteserveringen är
belägen. Byggnaden upplevs från torget som en
tydlig baksida utan öppningar i fasaden och med
buskage.

Förslag: Byggnaden byggs ut i norr enligt
gällande detaljplan och en ny entré placeras
mot torget. Uteserveringen flyttar till torget och
bidrar till folklivet på torget. Höjdskillnaden blir
tillgänglig med hjälp av ramp och trapp.
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Struktur och indelning

kopplingar från parkeringen och gång-och
cykelvägen gör det enkelt att lockas in till torgets
kärna. Höjdskillnader avhjälps med ramper och
trappor.

Torget behåller sin gröna karaktär och får
en tydligt inramad rumslighet med hjälp av
träd och fasader. Torget öppnas upp mot
omgivningen både fysiskt och visuellt. Visuellt
tas vegetationen bort som i ögonhöjd avskärmar
torget från omgivningen. Torget blir därmed
synligt och överblickbart. Det blir naturligt att
röra sig över torget med hjälp av en ny gångyta
som sträcker sig från ICA-entrén diagonalt över
torget mot passagen över Gamla Arbogavägen
där många fotgängare och cyklister rör sig
till målpunkter som skolan och kyrkan. Fler

Torget erbjuder ett antal olika sociala ytor för att
flera olika aktiviteter ska kunna pågå samtidigt.
Här finns plats för både en stunds lugn likväl
som lek eller samtal.
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GE N

GLANSHAMMARKIOSKEN

ELDVALLAGATAN

- OC

H CY

HAGAGÅRDEN

LA

KE LV
ÄG

GA
M

GÅN
G
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ICA

Grönyta

Utbyggnad
Glanshammarkiosken

Befinlig rörelse
fotgängare/cyklist

Social yta

Parkering bil

Uteservering

Parkering cykel

Ny rörelse
fotgängare/cyklist
Tydligt inramat torgrum
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Gestaltningsförslag
Illustrationsplan
De höga häckarna runt
torget tas bort och ökar
insynen och överblickbarheten av platsen

Den nya gång-och cykelbanan med
ny belysning och passage över Gamla
Arbogavägen utförs i ett annat projekt

Befintliga murar tas bort
och höjdskillnaden tas
upp av släntplanteringar
och ramper

GA
M

Ny huvuddiagonal
möjliggör rörelse över
torget till och från ICA
och övergångsstället vid
Gamla Arbogavägen

LA

AR B

Ny smitväg mot kyrkan

OG
AVÄ
GE N

Nya träd och vårlökar ger ett grönt och
omhändertaget intryck från Gamla
Arbogavägen

Nya träd planteras i
luckor längs gång-och
cykelvägen och även på
torgsidan för att rama in
torget ytterligare

KE LV
ÄG

HAGAGÅRDEN

Flyttbara soffor och picknickbord på
flexibel yta som kan nyttjas vid exempelvis loppis eller marknad

- OC

Hängmattor under träden
fungerar lika bra för en
stunds lugn och ro som
häng med kompisarna

Perennplanteringar med årstidsvariation

H CY

Stenmjölyta med fris av
storgatsten

Befintliga murar och gångyta tas bort,
marken släntas av till en sluttande
gräsyta

GÅN
G

Befintlig gräskulle behålls. Perennplantering tas bort

TO R G
ÖVR E TS
E DE
L

Julgransfot och eluttag

Sittplatser med perennplanteringar med
årstidsvariation

Plantering i slänt som tar upp höjdskillnaden mellan torget och parkeringen.
Låga buskar eller gräs och vårlökar. Fri
sikt i ögonhöjd. Nya träd ramar in torget
och ger fin vårblommning. Grönt intryck
från parkeringen

Gångyta leder in från
gång- och cykelvägen till
torgets mitt

TO R G
NE D E TS
RE D
EL

Gräsyta runt Stenhuggaren, befintliga
gräsytor behålls, murar rivs och marken
släntas av mot gångytor. Vår- och
höstblommande lökar

GLANSHAMMARKIOSKEN

PARK

E RIN

Möjlig utbyggnad enligt detaljplanen,
en ny entré placeras med fördel mot
torgsidan

G

ICA

ELDVALLAGATAN
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Tillgänglig ramp och en bredare trappa
länkar ihop den nya utbyggnaden med
entré mot torget till ytan för uteservering
Uteservering med dags- och kvällssol,
på den enligt Detaljplanen angivna
ytan
En ny asfaltstopp läggs på parkeringen.
Parkeringsplatserna märks tydligt upp
genom målning

Stenhuggaren rengörs, befintliga buskar
tas bort och två träd planteras som
inramning

  1:400

10

Tillgänglig Flexibel yta för
ramp
ex. tillfälliga
marknadsstånd

Cykel-P

Mönsterläggning med Teknikskåp flyttas och ger
Befintlig cykel-P
betongplattor
plats åt en ljugarbänk längs
Glanshammarkioskens kortsida
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Ansats för gestaltning

Mötesplats: Torget ska bli en naturlig mötesplats för Glanshammarsborna och
besökare. För att locka olika målgrupper behövs fler platser att vistas på och
möjliga aktiviteter och funktioner. Glanshammarkioskens uteservering placeras på
torget för att bli en naturlig del av livet på torget. Bildkälla: t.v. Susanne Flink. t.h.
Lovisa Berg.

Grönska: Platsens gröna karaktär och grundstomme av inrammande träd
förstärks och kompletteras. Den gröna karaktären förfinas med fokus på
årstidsvariation för att skapa en plats som är vacker, upplevelserik och
har kvaliteter året runt. Växtval och utformning görs även med tanke på
skötseleffektivitet. Bildkälla: t.v. Lovisa Berg, t.h. Hasse Wester.
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Belysning: Torget ska vara en trygg plats att visas på och därför är en medveten
ljussättning viktig. Ljussättningen ska inte bara skapa trygghet utan även bidra
till att skapa stämning och spännande upplevelser vid mörka tider. Bildkälla: t.v.
Martin Hugne t.h. Lovisa Berg.

Flexibilitet: Som potentiellt Glanshammars viktigaste offentliga rum behöver
torgets utformning möjliggöra för en flexibel användning och framtida behov.
Därför har ytor gjorts flexibla för möjligheter att exempelvis flytta på möbler
för att ge utrymme för tillfälliga aktiviteter såsom loppis, marknad, konsert,
gympapass osv. Bildkälla: t.v. Susanne Flink. t.h. Lovisa Berg.
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Sektioner

Sektion A-A befintlig situation

Sektion A-A, förslag och utbyggd restaurangbyggnad

Sektion A-A befintlig situation

Sektion A-A, förslag och utbyggd restaurangbyggnad

SKALA 1:400 (A4)

  1:400

10
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Vyer

Skissvy över torget sett från söder.

Skissvy över torget i fågelperspektiv från söder.

29

30

G L A N S H A M M A R S TO R G - F Ö R S L AG

Färgsättning
Eftersom torgets omgivning har en relativt
brokig färgsättning med en mängd olika
fasadermaterial och färg föreslås torget inte ta
fäste på någon av dessa färger utan istället ha en
relativt enkel och lugn färgsättning.
RAL 5017 föreslås för metalldetaljer i möbler
och belysningsmaster. Detta kombineras med
trä som får gråna. Växtval görs i färgspektrumet
grönt, ljusgrönt, blått och lila.

RAL 5017

Material och möblering
Ytskikt

Till skillnad från dagens hårdgjorda ytor som till
stor del består av 30x30-betongplattor föreslås
torgets hårdgjorda ytor domineras av stenmjöl.
Detta för att ge ett mjukare, varmare och mer
parklikt intryck. Stenmjölsytorna förfinas och
kantas av en fris av natursten, exempelvis
storgatsten, som möter angränsande ytor av
exempelvis gräs, betongplattor eller planteringar.
Stenmjölytan bör vara en s.k. Ecoyta, som
innehåller ett bindningsmedel som motverkar
att stenmjölet rör på sig alltför mycket.
I ramper och den nedre torgdelen utanför
ICA används betongplattor från Sienafamiljen
från Starka, vilka läggs i mönster i likhet med
illustrationsplanen.

Stenmjölgångar ger ett mjukt och varmt intryck.
Ytan kantas av en fris av natursten som möter
angränsande material. Bildkälla: Petra Lindeqvist

Trappornas steg bör vara i granit för lång
hållbarhet. Handledare till trappor och ramper i
lackerat plattstål.

Mönsterläggning med betongplattor från Sienafamiljen, ytan mellan ICA och rampen upp till torgets övre del
markeras i avvikande mönster. Trappor i granit. Bildkälla mitten: Siena by Starka.
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Slottsbros hängmatta fungerar både som hängplats och som
gunga.

Både soffa och stol i Vestres April-serie har en enkel
och tidlös design. Armstöd förenklar för äldre. Bildkälla:
Vestre

Möblering

Platsen är möblerad med ett fåtal olika
produkter. Möblerna ska ha en relativt tidlös
och stilren design. Därför har bl.a. soffan April
Vestre valts, vilka placeras i torgets norra del.
Stolversionen av April Vestre placeras vid
den andra perennplanteringen och möjliggör
sittplatser i olika konstellationer. Dessa
sittplatsmöbler kompletteras med några flyttbara
picknickbord med förlängd bordsskiva för
tillgänglighetsanpassning. Även en ”ljugarbänk”
längs Glanshammarkioskens södra kortsida av
typen Nola Värtan soffa.

Papperskorgen Patron från Slottsbro
samt Långsoffan Värtan från Nola.
Bildkälla: Slottsbro resp. Nola.

Vestre Hvilan picknickbord med förlängd bordsskiva
för tillgänglighetsanpassning. De är flyttbara och kan
lätt flyttas vid behov och tillfälliga arrangemang.
Bildkälla: Vestre

Hängmattor som är tåliga för offentlig miljö och
med hög komfort placeras vid gräsytan i västra
delen av torget och fungerar väl såväl en vuxen
som vill ha en lugn stund i skuggan liksom barn
som vill gunga. För att ytterligare tillföra platsen,
placeras ett antal stenblock i anslutning till
sittplatser i mitten av torget.
Papperskorgar placeras ut på lämpliga ställen vid
sittplatser och där många människor rör sig.
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Grönska och växtval
Den fina stommen av gräsytor och stora träd
bl.a. lönnar och hägg är en utgångspunkt att
bygga vidare på för att förfina torgets gröna
karaktär. I valet av växter ligger fokus på att
skapa en variation över året för att platsen ska
vara upplevelserik året runt. Det är viktigt att
platsen inte blir avskärmad av vegetation som
den är idag utan erbjuder genomsiktlighet i
ögonhöjd, därför tas befintliga buskage bort.
Däremot kan perennplanteringar vid sittplatser
variera till högre höjder för att ge känslan av
skydd om ryggen.

Träden har valts för att dels bidra med vackra
vårblomningar och höstfärger samt för att
komplettera dominansen av lönn.
Upplevelsen av platsen från Gamla
Arbogavägen förbättras då det i förslaget
blir sikt in på torget och även gräsytor med
blommande vårlökar och dessutom fler träd
som sticker ut mot gaturummet.
Nedan är ett schema med intentionen av växtval
som genomarbetas vidare i projektering.

Buskträd - Solitärer
i perennplanteringen, ex Benved,
Magnolia

Näverhägg - Prunus maackii
Höjd 10-15m. Vita blommor
i maj. Fina höstfärger och
guldig stamm fin på vintern.

Vårlökar i gräsytor både vid Gamla Arbogavägen
och framför Stenhuggaren.

Vå
rl

Ny Lönn

Bef. Lönn
Ullungrönn
- Sorbus ulleungensis ’Legend’ E
Höjd 8-12m. Vita
blommor, gula
och orangeröda
höstfärger.

ök
ar

i gr

up

pe

r

Bef. Lönn
Bef. Lönn
Bef. Hägg

Bef. Lönn
Ny Lönn

Vårlökar

Bef.
Lönn

Marktäckare - med
exempelvis Lampbortsgräs
och Svansfjädergräs.

Bef.
Lönn
Bef.
Lönn

Vårlökar

Vårlökar

Perennplanteringar
som varierar
i höjd och
fyller ut väl.
Färgerna går
i grönt, blått,
lila och vitt.
Överlappande
blommning
och fina
vinterställningar

Kamtjatkabjörk - Betula ermanii.
Höjd 10-15m. Cremevit stam och
stark gul höstfärg.
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Belysning - principer för
ljussättning
Utgångspunkten med ljussättningen är att
skapa en trygg plats som även bidrar till en
trevlig upplevelse av torget alla tider på dygnet.
Grundtanken är att framförallt åstadkomma en
stämningsbelysning på torget och parkeringen,
vilket kan skapas med hjälp av välplacerade
belysningsmaster med spotlights som riktas och
belyser begränsade ytor, träd och Stenhuggaren.
En allmänbelysning tillförs längs torgets
huvuddiagonal genom ett antal belysningspollare
som belyser gångytan. Allmänbelysningen längs
den plattbelagda gångytan parallellt med ICA
byts till Philips Metronomis.

Enkel principskiss för ljussättning av platsen.

Gång- och cykelstråket bör ses över och
belysningen bytas ut för att även där skapa
ett tryggt stråk att röra sig i. Investeringen av
den nya gång- och cykelvägen längs Gamla
Arbogavägen kommer att inrymma ny belysning
vilket bör samordnas med ombyggnationen av
torget.
Upplevelsen av torget året runt är viktig och
därför kommer en julgransfot och eluttag att
installeras för att Glanshammarborna årligen
ska kunna uppleva en fin julgran med ljusslinga
vid torgets mitt. Vinterljuset kan med fördel
utvecklas med exempelvis hängande ljus i
trädens grenar längs Gamla Arbogavägen.
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Riktade spotlights på mast möjliggör
stämningsbelysning av träd, ytor och objekt.

Philips Metronomis belyser ytorna längs stråket
utanför ICA. Bildkälla: Philips Lightning.

Byt bild

Tillfälligt vinterljus kan ge en upplevelse av torget
både för besökare och förbipasserande.

En julgransfot och eluttag installeras på torget för att
möjliggöra en julgran med belysning varje år. Bildkälla:
Martin Hugne

Konst

Parkering

Stenhuggaren kan försiktigt rengöras utan att
skada Ekebergsmarmorn. Insatsen ska beställas
genom Konsthallen och bedöms kosta max 20
000 kr. Stenhuggaren sätts i en annan kontext
då spiréabuskarna som i dagsläget omger
konstverket tas bort och två träd planteras på
dess sidor i öst och väst. En belysningsspot från
en av masterna riktas mot Stenhuggaren.

En ny asfaltstopp läggs på parkeringen då
höjdsättningen samtidigt kan justeras och
befintliga vattenansamlingar kan få bättre
avrinning. Parkeringsplatserna märks upp
genom målning för att säkerställa ett effektivt
nyttjande av parkeringen.

G L A N S H A M M A R S TO R G - F Ö R S L AG

6

Genomförande
Budget, driftansvar och tidsplan
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Genomförande
Budget
Investeringsmedel finns avsatta till insatser
i mindre tätorter där 2 mnkr bedöms kunna
läggas till upprustning av Glanshammars torg
inbegripet projektering och byggnation.

Driftansvar
Under genomförandefasen behöver en tydlig
plan för driften av platsen tas fram för att
säkerställa ett gott resultat långsiktigt. Tekniska
förvaltningen, Parkavdelningen, ansvarar för
driften på uppdrag av vägföreningen som är
huvudman för allmän plats. Investeringen
innebär ökade skötselkostnader.

Tidsplan
Årsskiftet 2018 - Beställning till Tekniska av
genomförande
Vinter / vår 2018 - Projektering
Vår / sommar 2018 – Rengöring av
Stenhuggaren
Innan sommar 2018 – Påbörjad byggnation
2018 - Färdigställt
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