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1. Framtidsbild

Framtidsbild
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Framtidsbild
Året är 2040. Hallsberg har under de senaste
decennierna blivit allt hetare i regionen. Staden
lockar både företag som vill attrahera arbetskraft
från omkringliggande regioner och nya invånare
som vill bo i en trivsam, grön miljö med ett handelsutbud som utvecklats till något alldeles extra.
Grönt, socialt och unikt är ledord för hur centrum
har tagit form. Genom nya och förbättrade kopplingar som överbrygger järnvägen leds de boende
på den norra sidan rakt in i centrum. Transtensgatan
har blivit ett populärt promenadstråk vidare ut
mot Ekoparken – det är aldrig långt till en naturupplevelse i Hallsberg. I centrumkärnan har de
offentliga rummen lyfts fram och blivit inbjudande
och intressanta för både boende och besökare.
Centrums grönska och vatteninslag har förstärkts
och fler lek- och aktivitetsytor för alla åldrar har
integrerats i centrum.
Stationsområdet är Sveriges attraktivaste – här är
det överblickbart och lätt att slå ihjäl en timme. Det
är genom att utveckla skärningspunkten mellan
resande och stadsmiljö som Hallsberg har lyckats
skapa en så attraktiv och koncentrerad stadskärna.
Nya kontor och arbetsplatser vid spåret drar nytta
av det centrala läget och ger tillbaka till stadslivet

genom att personalen handlar, äter ute och rör sig
på stadens förnyade gator och torg.
Hallsbergsborna har fått nya lokaler och byggnader
för konferens och kultur som bidrar till att stadslivet
blivit mer intensivt. De nya byggnaderna signalerar
sig mot spåren med modern arkitektur som lockar
resenärer att dröja sig kvar. Den stora mängden
människor som förut bara passerade ser nu fördelarna med kombinationen av småstad, modernt
utbud och oöverträffade tågförbindelser, och väljer
helt sonika att flytta hit.

karaktärer, såväl storfamiljer som pensionärer och
gymnasieelever har kunnat hitta hem här. De nya
lägenheterna med balkonger och terrasser med
utsikt över Ekoparken är verkligen något extra!
Låter det här som ditt Hallsberg eller har du
en helt annan framtidsbild? Vi vill veta vad du
tycker!

När du kommer ut från resecentrum anar du bebyggelse i fonden mot söder. Transtensstråket, som
tidigare var centrums baksida, har blivit ett hem för
många nya Hallsbergsbor. Här har du korta avstånd
till det mesta och naturen runt hörnet.
Centrala Hallsberg har förtätats och växt med 1 000
invånare de senaste 20 åren. Tillskottet av bostäder
i de centrala delarna har skapat ett bättre serviceunderlag och handeln längs Storgatan har blivit
mer profilerad – ”Hemma, trevligt, genomtänkt” är
ledord för centrum.
Bostadsutbudet är varierat tack vare stadens olika

Inspirationsbild: tunnel under järnvägen vi Folkets plätt. Vy från
Cityhusets tak. Visualisering: White arkitekter.
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Inspirationsbild:
Kontorshuset
Juvelen,
Uppsala.

Inspirationsbild: Utebio,
Edinburgh.

Inspirationsbild:
Bostadsområdet
Spelhagen,
Nyköping

Bostadsbebyggelse,
Växjö.

2. Inledning

Inledning
Hallsberg ligger mitt i Sverige. Som nationell och
regional kommunikationsnod har orten unika förutsättningar. De senaste åren har tätorten märkt
ett uppsving i befolkning genom försäljning av
nya småhustomter och byggnation av lägenheter
i centrala lägen. Nu finns ett behov av en samlad
strategi för hur de centrala delarna ska utvecklas
för att tillskapa ännu fler bostäder i kollektivtrafiknära läge samtidigt som centrum både blir en
bättre livsmiljö och en attraktiv destination.
Centrumplanen kommer att vara ett strategiskt
och vägledande dokument som pekar ut den
övergripande riktningen i frågor som rör utveckling
av Hallsbergs centrum. Syftet med Centrumplanen
är att skapa goda förutsättningar för en stadsut-

Processen för Centrumplanen.
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veckling i området, med plats för bostäder, handel,
service, arbetsplatser, rekreation och mötesplatser.
Centrumplanen ska vara vägledande i framtida
detaljplanering.
Den här versionen av Centrumplanen är till för
dialog med medborgare, föreningar och företagare
i centrum. Alla idéer som presenteras kommer
kanske inte genomföras. Kanske håller du med oss?
Kanske är du av en helt annan uppfattning? Eller är
det något vi glömt? Dina åsikter är viktiga. Centrumplanen kommer sedan att arbetas om utifrån dina
synpunkter och beslutas i kommunfullmäktige.

• Stadsbyggnadsprinciper -den övergripande
inriktningen som vi ska sträva mot.
• Stadsbyggnadsidéer -konkreta åtgärder på
specifika platser, i vissa fall fler olika alternativ.
Centrumplanen omfattar Hallsbergs centrumkärna
som främst utgörs av bebyggelsen längs Västra
och Östra Storgatan och Södra planteringen, samt
stråket från Stortorget söderut längs Transtensgatan. Centrum måste dock ses i sitt sammanhang
med kopplingar till omkringliggande stadsdelar,
omland och region.

Centrumplanen innehåller
Kommunstyrelsen gav 2015-12-01 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta en
centrumplan för Hallsberg. White arkitekter
fick därför i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för Hallsbergs centrum som har
legat till grund för Centrumplanen. Texter och
kartor i Centrumplanen är framtagna av White
arkitekter och bearbetade av Hallsbergs
kommun.

3. Fyra utmaningar
för Hallsbergs
centrum

Fyra utmaningar för Hallsbergs centrum
Det finns många stora och små utmaningar för ett
attraktivt centrum. Centrumplanen fokuserar i första hand på den fysiska miljön för att därigenom
skapa positiva effekter för stadsutveckling. I detta
kapitel har fyra utmaningar för Hallsbergs centrum
identifierats.

Fler tågresor är en
framtida ödesfråga
Hallsberg har ett gyllene läge som kollektivtrafiknod. Markutnyttjandet kring stationen är idag
inte optimalt för att stödja ett ökat tågresande. Ett
tätare centrum med arbetsplatser inom 600 m från
stationen och bostäder inom 1000 m stödjer tåget
som trafikslag. Samtidigt måste tillgängligheten till
stationen till fots, med buss, cykel och bil vara hög
vilket ställer krav på planeringen av stråk, parkering
och bytespunkter. En strategi för parkering i
centrum behövs.

Hallsberg är långsträckt
och tudelat
10

Hallsbergs utbredning längs järnvägen har gjort
orten långsmal och tudelad. Det kan upplevas som
att avstånden är stora mellan olika områden vilket
leder till att invånarna ofta väljer bilen även för korta
resor. Nästan all service ligger söder om järnvägen
och delar av norra sidan har befolkning med sämre
socioekonomiska förutsättningar. Kommande
förändringar av järnvägen där tågföringen och
bangårdarna planeras med järnvägstekniska
utgångspunkter är inte optimala sett till staden som
livsmiljö. Stadens samband måste nu sättas i första
rummet för att resultatet inte ska ge en splittrad
och segregerande stadsbild. Lägen för nya broar,
tunnlar, perronger och deras kopplingar till stadens
viktiga offentliga rum måste studeras noga.

centrum. Samtidigt framförs av invånarna kvalitéer
som småstadskänsla, lugn, rikt föreningsliv och
stora gröna inslag som skäl till att bo i Hallsberg.
Kvalitéerna har i centrum sin fysiska form genom
Storgatans livsnerv och den äldre bebyggelsen,
Södra planteringens lummiga grönstråk och det
stora centralt belägna skol- och idrottsområdet.
Utvecklingen måste ta avstamp i de befintliga
kvalitéerna och utveckla en modern och attraktivt
livsmiljö.

Centrum som livsmiljö
behöver stärkas

År 2015 drabbades centrala Hallsberg av de värsta
översvämningarna i stadens historia. Tack vara framsynt planering klarade sig den nyare bebyggelsen
från skador. De södra delarna av centrumplanen
är belägna mellan Rösättersbäcken och Storån i
låglänt terräng där bebyggelsen måste planeras
utifrån översvämningsrisken. Nya offentliga platser
måste göras multifunktionella så att de kan slås om
från stadsmässiga vardagsrum till buffert för stora
mängder dagvatten.

Idag saknas ett tydligt centrum som är attraktivt att
vistas i och visa upp. Handeln i centrum behöver
ett större underlag och tydligare profil för att
kunna bredda sitt utbud och klara sig bättre i
konkurrensen med framför allt Mariebergs köp-

Ett resilient centrum måste
tåla att översvämmas

Stationshuset.

Södra
planteringen.

Pylonbron
över järnvägsspåren.

Bebyggelse
längs Västra
Storgatan.
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4. Stadsbyggnadsprinciper

Stadsbyggnadsprinciper
I detta kapitel presenteras stadsbyggnadsprinciper som anger den övergripande inriktningen i frågor som rör utvecklingen av Hallsbergs centrum.
Varje princip sammanfattas i ett antal riktlinjer.

Samla staden
kring stationen
Järnvägen är det självklara hjärtat i ett växande
Hallsberg.
Hallsberg saknar ett tydligt centrum. Järnvägsstationen är stadens självklara hjärta och en effektiv
markanvändning kring den är avgörande för att
möjliggöra hållbara resmönster i framtiden. Genom
att komplettera med ny bebyggelse i centrala
lägen och koncentrera utbud och funktioner kan
Hallsbergs centrum fungera bättre och få en
tydligare roll, både lokalt och regionalt. För att hela
tätorten ska stödjas av ett livligare centrum krävs
också att kopplingarna mellan olika delar förbättras,
framför allt genom att överbrygga den barriär som
järnvägen utgör.

Riktlinjer
• Förtäta med fler bostäder, aktiviteter och
service.
• Skapa gena stråk från tätortens olika delar
till stationen.
• Etablera (på lång sikt) funktioner som
stödjer centrum på norra sidan.
• Utveckla stationsområdet.

Ett stationsläge som är för bra för att slösas bort
En effektiv markanvändning kring en station kännetecknas av service närmast stationen, en inre radie
med en blandning av arbetsplatser och bostäder
(inom 600 m) och därefter bostäder inom 1000 m
för god närhet till arbetspendling. Centrumkärnan
behöver nyttjas effektivare genom att förtätas med
fler bostäder, aktiviteter och service som i sin tur
kan göra centrum till en destination. På lång sikt
behöver också funktionerna på järnvägens norra
sida förändras.

• Skapa ny attraktiv koppling mellan norr och
söder, se över befintliga kopplingar och
utred anslutningar till personbangårdens
perronger.
• Stärk centrum som kommersiellt nav
genom utveckling av service och arbetsplatser.
• Utveckla Storgatorna som handelsstråk.
• Utveckla Transtensstråket med bostäder.
• Skapa nya byggnader och platser med
publikt innehåll på strategiska platser.
Stationsnärhetsprincipen. Illustration: White arkitekter.
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Samla staden kring stationen
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Stationsområdet förändras
Personbangården står inför en ombyggnation som
troligen innebär att persontrafikens tyngdpunkt
förskjuts västerut. Det betyder att Folkets plätt
och Bergsparken stärks som stadens mest centrala plats och det är här, i skärningspunkten mellan
resande och stadens invånare, som en koncentration av service bör ske. Samlande stråk behöver
skapas, kopplingar mellan norr och söder bör ses
över. Funktioner som stödjer centrum, exempelvis
pendlarparkering, bör utvecklas. På lång sikt kan
även andra funktioner, i anslutning till kopplingar,
etableras på norra sidan järnvägen.
Stationsområdet i sig behöver bli mer tydligt och
överblickbart för resande. En fördjupad studie av
stationsområdets funktioner behöver tas fram i
samband med utredningen av personbangårdens
utformning.
Norr kommer närmare centrum
Bostadsområdena i tätortens nordvästra del
upplevs idag avskurna från centrum med mentalt
långa avstånd över järnvägsområdet. Järnvägens
barriäreffekt behöver minskas med en ny central
attraktiv koppling direkt till servicen i centrum.
Befintliga kopplingar, som Samzeliibron, bör också
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ses över. Framtida stråk och kopplingar till personbangårdens perronger behöver utredas.
Två axlar med olika karaktär
När staden växer är det på olika villkor i olika delar.
Centrumkärnan med Storgatorna är och förblir det
kommersiella centrum där verksamhetslokaler,
kontor och service är koncentrerade medan den
södergående Transtensgatans axel ges ett huvud-

Olika typer av offentliga miljöer utvecklas och skapas för att
stärka ett centrum där många kan trivas. Park, Söderköping.

sakligt innehåll av bostäder med gröna inslag.
Nya byggnader och platser med publikt innehåll
Nya byggnader med publikt innehåll, som kulturlokaler och konferensanläggningar, lokaliseras till
strategiska platser i centrumkärnan. Olika typer av
offentliga miljöer utvecklas och skapas för att stärka
ett centrum där många kan trivas.

Nya byggnader med publikt innehåll lokaliseras till strategiska
platser. Bildmuseet i Umeå.

Planera för hållbara resor
Centrum utvecklas utifrån hur vi kommer röra oss i
framtiden.
Optimeringen av Hallsberg som knutpunkt för
persontrafik är en ödesfråga för klimatet. För dem
som flyttar in i en ny bostad i Hallsbergs centrum
ska tåget vara ett självklart val för arbets- och
nöjesresor. För att stödja hållbara resmönster
krävs attraktiva och gena stråk till stationsområdet
och genomtänkt placering och utformning av
cykelparkering och busshållplatser, men även
pendlarparkering för den som kommer med bil.

• Skapa alternativa vägar för trafiken genom
centrum.
• Koncentrera parkering till strategiska
platser nära viktiga målpunkter.
• Ta fram en parkeringsstrategi och parkeringsnorm.

Framtidens Hallsbergsbor reser på
många olika sätt
Bilinnehavet i Hallsberg är högt och önskemål om
central parkering starka. Idag erbjuder kommunen
gratis parkering på många håll i centrum. Ett
arbete med attityd- och beteendeförändring
krävs i riktning för ett mer hållbart resande. I ett
tätare centrum ökar markvärdet och intresset av
ytkrävande markparkering måste vägas mot andra

Riktlinjer
• Ge fotgängare och cyklister mer utrymme i
gaturummet.
• Utveckla funktioner som främjar cykelpendling i anslutning till stationsområdet.

Inspirationsbild: Cykelparkeringshus vid resecentrum, Uppsala.

Inspirationsbild: Parkeringshus, Örebro.
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funktioner. I städer som förtätas krävs en långsiktig
förändring av resvanor. Ett led i detta handlar om
hur olika transportmedel prioriteras i gaturummet.
Att förändra vissa avsnitt av Storgatorna till
gångfartsområden är en tydlig signal att gång
och cykel ges större utrymme i centrum, samtidigt
som tillgängligheten med bil är fortsatt god med
angöring vid butikerna.
I anslutning till stationsområdet bör funktioner
som främjar cykelpendling utvecklas, exempelvis
som en ”cykelhubb” – ett generöst cykelgarage
med bekväm och säker parkering, kombinerat med
cykelverkstad och ombytesmöjlighet för cykelpendlaren – som en tydlig satsning på kombinationen
cykel och tåg.
När Långängsspåret avvecklas kan en koppling från
Södra allén till Tisarvägen i öster skapas, vilket ger
en alternativ väg för trafiken genom centrum.
Koncentrera parkering för effektiv
markhushållning
En samlad strategi för allmän parkering behövs för
centrum, kopplat till ett beslut om parkeringsnorm
för framtida exploateringar. Användningen av bil

18

påverkas av utbudet av parkeringsmöjligheter –
kanske ska fler centrala parkeringsplatser beläggas
med avgift?
För att nyttja centrala parkeringsytor mer effektivt
behöver framtida ytor för parkeringsanläggningar
vara väl genomtänkta. Parkeringsanläggningar
kan med fördel uppföras i flera våningar, och
anläggningarna kan användas som buffert och för
så kallade parkeringsköp vid bostadsbyggnation.
Utgångspunkten är att parkeringsbehovet ska
tillgodoses inom den egna fastigheten, men i vissa
komplicerade lägen kan detta vara svårt, varför
andra lösningar kan vara nödvändiga för att få
till dessa projekt. Skyltning och tillgänglighet till
befintligt parkeringshus vid gallerian bör ses över
för att öka beläggningen.

Utgå från det blå
och gröna
Hallsberg går i bräschen för grön-blå stadsförnyelse där parker och vatten växer in i centrum!
Hallsbergs speciella läge på en ås med sanka
omgivningar ställer krav på utvecklingsarbetet. I
arbetet med att skapa en mer attraktiv stadskärna
kan dagvattnet nyttjas som en resurs istället för att
bara vara ett problem.
Vid ny exploatering av bebyggelse måste hänsyn
tas till översvämningsrisken. Nya och förbättrade
offentliga stråk ska knyta ihop stadens delar och
dessa måste klara att vara stadsmässiga vardagsrum för Hallsbergsborna samtidigt som de är
buffert för stora mängder dagvatten.
Bortsett från den tätare bebyggelsen längs åsen
finns i tätorten bostadsområden med gles och
grön karaktär, en lugn boendemiljö som många
eftertraktar. Det centralt belägna skol- och idrottsområdet har också stora gröna inslag. Grönskan
buffrar från buller, vind och partiklar och skapar

attraktiva stadsmiljöer. I den fortsatta utvecklingen
av tätorten ska bibehållande och vidareutveckling
av blå och gröna värden vara en utgångspunkt och
ett sätt att göra nya boendemiljöer attraktiva.

Riktlinjer
• Hantera översvämningsrisken genom en
bredd av åtgärder, från större översvämningsområden uppströms och nedströms
centrum till multifunktionella ytor i centrum
och ett sammanlänkade öppet dagvattensystem.

Större motståndskraft mot översvämningar
En välfungerande hantering av vatten i staden
karaktäriseras av system som hanterar vattnet på
många olika sätt. För att hantera översvämningsrisken i Hallsbergs centrum behövs åtgärder där stora
mängder dagvatten fördröjs i anläggningar med
naturkaraktär uppströms och nedströms de centrala delarna. Åtgärderna kan ses som en fortsatt
utveckling av Storåns och Ekoparkens vattensystem
och åtgärder kan komma att kräva vattendom.

• Bevara och förstärk centrums grönska.
• Skapa kvalitativa gröna ”fickparker”.
• Utveckla Södra planteringen och Rösättersbäcken som grön-blått stråk.
• Ge plats för barns lek i stadsmiljön.
Inspirationsbild: Kreativ mötesplats med stadsodling och lek,
Manillagatan, Örebro.
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I kombination med de större åtgärderna
utanför centrumplanens avgränsning krävs även
multifunktionella ytor för skyfallshantering i de
centrala delarna. Dessa ytor kommer enbart att vara
översvämmade vid kraftiga regn och kan resten av
tiden användas på andra sätt, t ex som bollplaner,
torgytor eller vackra planteringar. Utvalda
gator skulle också kunna användas som tillfälliga
översvämningsytor för att leda bort vatten. Ytorna
kopplas ihop i ett öppet dagvattensystem.

tersbäcken är grundstommen i centrums grön-blå
system. Området kan utvecklas mer till en linjär
park, med en serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter och funktioner. Transtensstråket
kan utformas med inslag av vatten, och på så sätt
koppla samman Storån och Rösättersbäcken.
Ekoparken, utanför centrumplanens avgränsning,
bör fortsätta utvecklas som centrums närmaste

stora gröna lunga med rekreativa promenadstråk
och vattenreglerande funktion.
I det gröna Hallsberg är barnens lek och vistelse
en naturlig del av stadsmiljön. I en tid när förskolegårdarna i de stora städerna krymper är Hallsberg
attraktivt med sina förskolor med generösa utemiljöer som uppmuntrar till lek och lärande.

Gröna stråk och plats för barnen
Hallsberg har stora gröna inslag både norr och
söder om järnvägen, men det gröna sambandet
bryts vid järnvägsområdet. På framtida eller renoverade broar bör möjligheten att skapa så kallade
landskapsbroar utredas för att stärka tätortens
gröna samband.
Även om det finns mycket gröna inslag saknas
platser i centrum med riktigt kvalitativ, intensivare
grönska av typen “fickparker” som erbjuder en
upplevelse och inbjuder till att stanna upp. I
centrum finns flera mindre gröna restytor som kan
göras mer kvalitativa.
Södra planteringen och vattenmiljön längs Rösät20

Inspirationsbild: multifunktionell yta i staden som kan samla och fördröja dagvatten. Illustration: White arkitekter.
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Stadsbyggnadsidéer
Ett levande centrum förutsätter att det finns
platser som bjuder in till att stanna upp. Gathörn
där vi stannar till för ett spontant samtal, livliga
torgmiljöer där vi tittar på folk, eller lugna gröna
platser där vi kan slå oss till ro en varm dag. Olika
typer av offentliga miljöer bygger upp det goda
vardagslivet och skapar en inkluderande stad där
många kan trivas. Ett mer specialiserat utbud, som
en temalekplats, ett vattenspel eller en klätterskulptur, kan vara det lilla extra som får en plats att
bli omtalad och en destination för personer från
andra områden eller städer. Om stadslivet samlas i
ett välkomnande centrum förbättras också ansiktet
utåt, mot de många resande som byter tåg här.
I detta kapitel presenteras konkreta idéer och
förslag på hur Hallsbergs centrum kan utvecklas.
På vissa platser presenteras flera olika alternativ, vi
vill veta vad du tycker!

Stortorget
Stortorget nyttjas idag främst för parkering och
vissa mindre evenemang. Den stora nivåskillnaden
gör torget svåranvänt och otydligt som rum. Sam-

tidigt är det stadens äldsta offentliga rum med ett
viktigt läge i den nord-sydliga axeln mellan resecentrum och Storån. Det är viktigt att se Stortorget i
sitt rumsliga sammanhang, från stationen till Södra
allén.
Stortorget utvecklas till en mer tillgänglig och levande mötesplats för alla åldrar. Från stationsområdet
utvecklas en serie av intressanta offentliga rum, via
Stortorget ner till Rösättersbäckens vatteninslag.
Det är viktigt att de omgivande fasaderna berikar
platsen med aktiva verksamheter och funktioner i
bottenvåningen.
För att tydligare definiera torget föreslås en ny
byggnad som sluter torget mot söder. Byggnaden
ges ett publikt innehåll i bottenvåningen och
våningarna ovanför kan till exempel vara bostäder.
Befintlig parkeringsyta ska fortsätta ha en flexibel
utformning som möjliggör för torghandel och olika
evenemang så som bakluckeloppis eller skördemarknad.
Området kring Södra planteringen kan utvecklas
som en grön-blå mötesplats, till exempel genom att
Inspirationsbild: Torghandel, Umeå.
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anlägga sittplatser i form av en trappa/gradänger
ned mot Rösättersbäcken. På så sätt skapas en
mötesplats i söder med bra solläge. Rösättersbäckens slänter kan mjukas upp med planteringsytor
av perenner och en större vattenspegel eller en
anlagd forssträcka kan skapas i bäckens möte med
torget. I nordlig riktning kan stråket förstärkas
med mer grönska, till exempel trädplantering, mot
resecentrum.
Det är viktigt att även planera för barnen stadens
centrum. Hallsberg saknar en central lekpark. En
del av torget skulle kunna fylla den funktionen
genom att tillskapa en central, urban lekplats. Med
sin närhet till resecentrum blir platsen en utmärkt
målpunkt för barnfamiljer mellan tågbyten.

Inspirationsbild: Temalekpark Linnés värld, Linnéparken, Växjö. Foto: Sofi Rålin.
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Principskiss Stortorget.
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Västra torget
Kommunhuset är inrymt i ett bostadshus från år
1909-11, byggt av Fredrik Thermaenius. Byggnaden
är palatsliknande med en rustik bottenvåning
av huggen kalksten, ett markerat mittparti och
rundade hörntorn mot gatan. Fasaden är i gul
puts, har dekorativa detaljer i jugendstil samt
fönster med poster och spröjs. Ytan mitt emot
kommunhuset används idag som parkering.
För att tydliggöra var centrum börjar och skapa
en välkomnande grön entré i väst utvecklas parkeringsytan till en mötesplats, Västra torget. Torget
ska vara grönt och inbjudande för allmänheten,
och skapa nya möjligheter för möte mellan olika
åldersgrupper. Torget ska kunna nyttjas av alla
medborgare, inte endast av bilister.
Västra torget gestaltas med grönska – träd och
planteringar, sittplatser och vatteninslag. Den
befintliga ”fickparken” öster om torget ses över och
en mer kvalitativ grönska skapas. För att rama in
torget föreslås en ny byggnad som sluter torget mot
söder. Byggnaden ska ha hög arkitektonisk kvalitet
och samspela med kommunhuset. Bottenvåningen
ges ett publikt innehåll och våningarna ovanför kan
till exempel vara bostäder.
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Det är viktigt att se hela området i sitt rumsliga
sammanhang, torgytan ska sträcka sig över Västra
Storgatan, för att knyta samman befintlig och ny
bebyggelse och skapa en helhet.

Principskiss Västra torget.

Inspirationsbild: Clemenstorget, Lund.

Bergöös torg
Två hus uppfördes av köpmannen Adolf Bergöö,
det första på 1860-talet – det så kallade Vita huset,
det andra år 1889 – Bergööska huset som är ritat
av Ferdinand Boberg. I Bergööska huset finns
Bergöövåningen med konst av Carl och Karin
Larsson och Hallsbergs konsthall. Bergööska huset
är förklarat som byggnadsminne. I magasinet
bredvid, som också är byggnadsminne, finns en
stor modelljärnväg och en utställning om järnvägen
i Hallsberg. För att uppmuntra till stadsnära odling
finns sedan år 2018 möjlighet för kommuninvånarna
att hyra en odlingslåda i området.

Öster om Bergööska huset, vid nuvarande parkering, kan ytan kompletteras med en ny byggnad för
till exempel kontor, väl synlig från spåren.
Rumsbildningen där bebyggelsen möter gatan
och dess kullersten kan förstärkas ytterligare
genom att anlägga en gångfartsyta i form av en
upphöjning av gatan. Samtidigt utvecklas platsen
mellan Bergööska huset, magasinsbyggnaden
och Vita huset. Modelljärnvägen öppnar upp sin
verksamhet mot det lilla torget mellan husen så
att en välkomnande entré skapas. En trädgård
med planteringar, gräsmattor och grusade
gångar kan anläggas mellan husen för att mjuka
upp miljön och tydliggöra byggnadsminnet.

Delar av Storgatan närmast Bergööska huset och
Vita huset består av kullersten för att markera
kulturmiljön och skapa en rumsbildning. Ytan
mellan Bergööska huset, magasinsbyggnaden
och Vita huset är också belagd med kullersten.
Ytan nyttjas till större del som parkeringsyta.
Tydliggör kulturarvet
Kvarteret kring Bergööska huset föreslås utvecklas
till en destination där modelljärnvägen och byggnadernas unika kulturarv lyfts fram och utvecklas.
Inspirationsbild: Ahllöfsparken, Arboga.
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Folkets plätt och
Bergsparken
Bergsparken utanför Cityhuset består idag av
en stensatt yta med trädplanteringar. På Folkets
plätt stod tidigare Folkets hus, byggt 1938. Det
revs år 2014 eftersom huset var i så dåligt skick
att en upprustning inte ansågs vara ekonomiskt
försvarbar. Efter rivningen iordningställdes platsen
till en park, kallad Folkets plätt. Tanken var att
parken skulle vara tillfällig men med åren har parken
blivit ett permanent inslag i Hallsbergs centrum
som utvecklats med bland annat blommor, bänkar,
boulebana och glasskiosk. År 2017 anordnades en
konstutställning i parken.
Ny koppling mellan norr och söder
Personbangården står inför en ombyggnation som
troligen innebär att persontrafikens tyngdpunkt
förskjuts västerut. Det betyder att Folkets plätt och
Bergsparken stärks som stadens mest centrala plats
och det är här, i skärningspunkten mellan resande
och stadens invånare som en koncentration av
service bör ske. Det talar för att en tunnel under
järnvägen i höjd med Folkets plätt blir den mest
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centrala och naturliga kopplingen för gång- och
cykeltrafik mellan norr och söder. Från tunneln bör
det även finnas kopplingar till framtida perronger.
Vid etableringen av en tunnel under järnvägen
kommer delar av Folkets plätt behöva tas i anspråk
för att hantera nivåskillnaden. Med generösa ytor
kan känslan vara ett sluttande torg snarare än en
tunnel. Belysning och gröna inslag gör tunnelmynningen till en attraktiv stadsmiljö. Delar av ”plätten”
förädlas som ”finpark” med planteringar, glasskiosk
och bouleplan. Ytan över Storgatan till Bergsparken
utformas som gångfartsyta. Bergsparken får mer
gröna inslag och blir en mötesplats invid stadens
galleria.
Konferens på norr
Den norra sidan av järnvägen, där pylonbron och
en framtida tunnel landar, blir två viktiga punkter
där nya funktioner som stödjer staden kan etableras
på lång sikt. Där tunneln landar kan en konferensanläggning lokaliseras, väl synlig från spåren.
Konferensanläggningen skulle kunna bli startskottet
för en stadsomvandling av norra sidan järnvägen.
Pendlarparkeringsfunktioner på norr bör utvecklas.
Inspirationsbild: Uppsala Gate (kontor, hotell, konferens),
Uppsala.

Inspirationsbild: tunnel under järnvägen vi Folkets plätt. Vy från Cityhusets tak. Visualisering: White arkitekter.
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Södra planteringen
En plantering vid Rösättersbäcken finns med redan
i Hallsbergs första stadsplan och kallades i 1923
års stadsplan för Södra planteringen. Möjligen var
tanken att ge centrum en sydlig avslutning och
samtidigt en barriär mot de öppna fälten.
Allégatan och Södra Allén kan sammantaget
upplevas som en esplanad med en trädrad på norra
och två på södra sidan om bäcken. Träden ger en
rumsbildande verkan. Flera kopplingar i form av
gator där bäcken har kulverterats och broar finns
mellan den norra och södra sidan. Delar av planteringen används idag till bilparkering.

Ett vardagsrum för fler?
Här finns mycket attraktiva lägen för centralt
belägna bostäder som i avsnitt skulle kunna ge det
överstora stadsrummet en intimare karaktär och
skapa en mer omväxlande och intressant miljö.
Dock innebär förslaget att grönskan försvinner där
husen placeras och det sammanhängande grönstråket bryts. Husen kan placeras på pelare för att inte
privatisera marken närmast Rösättersbäcken och för
hänsyn till översvämningsproblematiken. Genom
inslag av ny bebyggelse längs Södra planteringen
kan Södra allén få en mer gatulik karaktär i vissa
delar.
Inspirationsbild: Vallastaden, Linköping.

I Värdefulla bebyggelsemiljöer i Hallsbergs tätort
(2004) bedöms Södra planteringen med den
uträtade Rösättersbäcken påminna om de höga
ambitioner som tidigt fanns i Hallsberg att göra ett
välordnat samhälle av de förutsättningar som fanns
och inte alltid var så lätthanterliga. Södra planteringen är av högt lokalt kulturhistoriskt värde.
Som stadsbyggnadselement är Södra planteringen
viktig för Hallsbergs identitet, men i vissa avsnitt
upplevs den som en bred gatuzon utan större
stadskvalitéer.
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Principskiss ”Ett vardagsrum för fler”.

Grön oas?
Södra planteringen skulle kunna utvecklas med
fokus på det gröna, stadens linjära park med en
serie av mötesplatser med överlappande aktiviteter
och funktioner som sport, lek, konst, kultur och
platser för vila och uppehåll. Anpassningen av
stråket och olika aktiviteter kan utvecklas succesivt
efter behov och årstid. Parkeringsytor kan minskas
och grönytor återställas.

Principskiss ”Grön oas”.

Inspirationsbild: Hinderbana, Smedby, Kalmar.

Inspirationsbild: Aktivitetsytor längs Seine, Paris.
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Varför välja?
Större delen av Södra planteringen skulle kunna
utvecklas med fokus på det gröna, med fler mötesplatser och aktivitetsytor. Några utvalda platser
skulle kunna bebyggas med bostäder, förslagsvis
i anslutning till Stortorget där ny bebyggelse även
föreslås i söder.

Principskiss ”Varför välja”.
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Vad tycker du?
Grön oas eller fyravåningshus?

Inspirationsbild: Sveaparken, Örebro.

Kvarteret Bokbindaren,
Rörmokaren
Området upplevs idag som en baksida där
hårdgjorda ytor blandas med ovårdad vegetation.
Det kan därför upplevas som märkligt att området
ligger inom 600 meter från stationen, närmare
stationen än de flesta bostäder i Hallsberg. Därför
passar området bra för bostadbyggnation då de
boende har tillgång till ett stort serviceutbud och
nära till tåg och bussar.
Det finns ett beslut om uppdrag att ta fram en
detaljplan för området. Syftet med detaljplanen
är att planlägga området för bostadsbebyggelse
för att uppnå målet med nybyggnation av 40-50
lägenheter per år samt möta efterfrågan på
centrala lägenheter i Hallsberg. Det finns en hel del
utmaningar i området i form av dagvattenhantering,
översvämning, skyfall, geotekniska förutsättningar
och föroreningar. Dessa frågor kommer att hanteras
vidare i detaljplanearbetet. Centrumplanen är ett
visionsdokument som endast visar på olika förslag
av bebyggelsestruktur i området.

Två förslag redovisas. Det första förslaget är en
klassisk stenstad med fyra våningar mot Transtensgatan och lägre bebyggelse, två våningar, utmed
tvärgatorna. Det andra förslaget är en postmodernistisk varierad stad med olika våningsantal.
Den kommande byggnationen kommer inte att se
ut som förslagen men antagligen något liknande.
Därför är det viktigt att titta på inspirationsbilderna
för att få en känsla för förslagen.
Byggnation vid Södra Allen
En högre byggnad är placerad i Stortorgets förlängning söderut längs Södra allén. Byggnaden är tänkt
att fungera som en avslutning i fonden på torget.
Byggnaden bör ha handelslokaler i bottenvåningen,
bostäder och eller kontor i övriga våningar. Byggnaden kan med fördel sticka ut med en spännande
arkitektur.
I förslagen finns en byggrätt för bostäder på
matvaruaffären vilket sammanlagt ger fyra våningar.
Ett sätt att förtäta området, utnyttja marken på ett
bättre sätt samt ge ett större kundunderlag.
Transtensstråket
Mellan centrum och stadsdelarna i söder

sträcker sig Transtensgatan i nord/sydlig riktning.
Gaturummets utformning blir avgörande för att
skapa en trygg och trevlig promenad till och från
centrum. Bebyggelsen ska därför placeras med
entréer direkt mot stråket. I gatan föreslås öppen
dagvattenhantering som ska bidra med estetiska
värden. Möjligheten att förbinda Rösättersbäcken
och Storån ska utredas.
Ekoplatsen
Mot söder möts flera viktiga stråk där Storån korsar
Transtensgatan. Här skapas en platsbildning där
bebyggelsen ramar in ett torg med utblickar över
Ekoparken. Platsen blir en lugn paus i stadsrummet
med mycket grönska och ett lämpligt läge för
exempelvis ett vård-och omsorgsboende. Även vid
Ekoplatsen i söder placeras en byggnad i fonden,
vilken även den bör ha hög arkitektonisk kvalitet.

Vad tycker du?
Är det här din framtida bostad ligger?
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Stenstaden
Längs Transstensgatan reser sig byggnader med fyra våningar likt en klassisk stenstad. Gatan är bred med trädplanteringar som mynnar ut i ett torg i områdets
södra del. Lägre byggnader i två våningar finns utmed tvärgatorna. Byggnaderna är främst flerbostadshus. I förslaget ryms 660 bostäder.
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Kungsbacka.

Sektion
stenstaden.

Växjö.
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Varierade staden
Här blandas byggnader i två, fyra och sju våningar. Ekoplatsen avslutas med en elvavåningsbyggnad i fonden. Byggnaderna är placerade för att minimera skuggbildning på innergårdarna. Samtliga kvarter har en högre sjuvåningsbyggnad. Likt stenstadsförslaget är gatorna bredare och torgytorna större för att balansera
den större skalan. I förslaget ryms 700 bostäder.
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Vallastaden,
Linköping.

Sektion
varierade
staden.

Frihamnen,
Göteborg.
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN
Telefon och e-post
0582-68 50 00
kommun@hallsberg.se
Besök
Västra Storgatan 14 i Hallsberg
Post
Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg

